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Krok po kroku w Human to Human 

 

1. Informacje organizacyjne: 

Sekretariat szkoły 736 36 26 76, sekretariat@h2h.edu.pl, godziny pracy 10.00-18.00, 

sekretarz szkoły H2H Katarzyna Her-Czerwieniec 

Lekarz pediatra Małgorzata Flakowicz-Ito, 539 388 456, godziny pracy 7.30-14.30 

Psycholog szkolny Joanna Niemczak, joanna.niemczak@h2h.edu.pl, godziny pracy pon, wt, 

czw, pt 8.30-14.30, środa 11.00-17.00 

Metodyk ds. języków obcych Renata Berryman, renata.berryman@h2h.edu.pl  

Wicedyrektor szkoły dr Anna Bigos, 517 369 241, anna.bigos@h2h.edu.pl  

Dyrektor Szkoły Jolanta Krawczyk-Borkowska, 502 653 893, jolanta.krawczyk-

borkowska@h2h.edu.pl  

Każdy nauczyciel ma służbową skrzynkę e-mail według wzoru imie.nazwisko@h2h.edu.pl 

2. Kadra szkoły - Nauczyciele uczący w Prywatnej Szkole Podstawowej i Liceum w 

Ursusie | h2h.edu.pl 

3. Komunikacja 

Kontakt ze szkołą jest realizowany poprzez kontakt osobisty – po uprzednim umówieniu się, 

kontakt mailowy, telefoniczny. W sprawach pilnych odpowiedź pojawia się w jak 

najkrótszym czasie, w sprawach zwykłych w czasie do trzech dni roboczych. 

Ścieżka kontaktu: 

Sprawy dydaktyczne – pierwszy kontakt z nauczycielem przedmiotowym 

Sprawy wychowawcze – pierwszy kontakt z wychowawcą klasy  

Sprawy z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej – pierwszy kontakt z psychologiem 

szkoły  

Sprawy dotyczące zdrowia – pierwszy kontakt z lekarzem pediatrą 

Sprawy organizacyjne – pierwszy kontakt z sekretarzem szkoły 

Osoby wskazane powyżej pokierują sprawą.  
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4. Godziny pracy szkoły: 

7.30 – 8.30 poranna świetlica 

8.30 – 14.30 zajęcia obowiązkowe klasy 0-3 

8.30 – 14.30 zajęcia obowiązkowe klasy 4-6 

8.30 – 16.15 zajęcia obowiązkowe klasy 7-8 

 

14.30 – 18.00 – świetlica dla klas 0-3 

14.30 – 15.30/16.00 – zajęcia popołudniowe dla klas 0-3 – zgodnie z grafikiem zajęć 

popołudniowych 

15.30 – 16.15/17.00 – zajęcia popołudniowe dla klas 4-6 – zgodnie z grafikiem zajęć 

popołudniowych 

16.15-17.00 – zajęcia popołudniowe dla klas 7-8 – zgodnie z grafikiem 

5. Informacje szczegółowe dotyczące programów nauczania, programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, cateringu, mundurków itp. w zakładce Dla Rodzica H2H  

h2h.edu.pl, rodzic otrzymuje hasło do zakładki po podpisaniu umowy o kształcenie. 

6. Spotkania z rodzicami – zgodnie z kalendarzem szkoły na dany rok szkolny, kalendarz i 

jego aktualizacje są umieszczane w zakładce Dla Rodzica H2H 

7. Zdrowie ucznia – do szkoły przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci. Uczeń z temperaturą, 

katarem, kaszlem nie jest wpuszczany do szkoły. W czasie dnia szkolnego uczniowie 

wychodzą na plac zabaw, stan zdrowia dziecka nie może temu zabraniać. Na zajęciach z 

zakresu wychowania fizycznego organizowane są aktywności na świeżym powietrzu, stan 

zdrowia dziecka nie może temu zabraniać. 

8. Usprawiedliwienia nieobecności – w przypadku nieobecności ucznia, rodzic informuje 

wychowawcę klasy o nieobecności.  

9. Telefony i tablety. 

Każdy uczeń przy wejściu do szkoły zostawia swój wyciszony telefon w sekretariacie szkoły 

na cały dzień. Odbiera dopiero przy opuszczeniu szkoły. 

Tablet uczeń na pierwszej lekcji zostawia w klasowym pojemniku na tablety. Tablety są 

przetrzymywane w pokoju nauczycielskim. Gdy tablety są wykorzystywane na zajęciach, 

nauczyciel przynosi je na lekcję.  
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Uczeń powinien po zakończonych zajęciach odebrać tablet i telefon.  

W przypadku, gdy uczeń nie stosuje się do powyższych ustaleń, tablet jest konfiskowany i 

odbierany prze rodzica ucznia. 

10. Własne posiłki. 

Uczniowie, którzy nie korzystają z cateringu muszą mieć posiłki w odpowiedni sposób 

przechowywane – torby termiczne lunchowe, podpisane. Szkoła nie przechowuje jedzenia 

uczniów w ciągu dnia szkolnego. 

W przypadku nieobecności ucznia, nie są wydawane Jego posiłki – wytyczne sanitarne 

zabraniają przechowywania posiłków nie wydanych w czasie obiadów, są one zwracane 

firmie cateringowej. 

 

11. Wejście do budynku szkoły 

Od września 2021/22 szkoła dysponuje dwoma wejściami – od strony Ryżowa 33b 

(dotychczasowe wejście) oraz nowe wejście od strony Ryżowa 33a. 

7.30 – 8.00 – wejście do szkoły od strony Ryżowa 33b (stare wejście) dla wszystkich 

uczniów. 

8.00-8.30 – klasy 0, 1a, 1b, 1c – wejście od strony Ryżowa 33a, klasy pozostałe wejście od 

strony Ryżowa 33b. 

8.30 – 18.00 wejście i odbiór dzieci od strony Ryzowa 33b. 

 

 


