
Komunikat nr 22/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie 
z dnia 20 maja 2022 roku 

oraz sprawie zmian organizacji zajęć i pracy stołówki szkolnej 

w związku z egzaminami ósmoklasistów  

oraz realizacji bieżących potrzeb szkoły 

 

Szanowni Państwo! 

1. W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasistów (24-26 maja 2022 r.) 

przypominam, że:  

 dzień 23 maja 2022 r. (poniedziałek) jest jednym z ośmiu dni wolnych od 

zajęć dydaktycznych (kl. I-VII), zgodnie z zaopiniowanym szkolnym 

kalendarzem na rok 2021/2022. W tym dniu odbędzie się zabezpieczenie 

budynku szkoły (zgodnie z instrukcjami współpracujących służb) w celu 

zapewnienia zdającym optymalnych warunków i zminimalizowania 

wystąpienia konieczności ewentualnego przerwania egzaminu; 

 z powyższych powodów w dniach 23-26 maja 2022 r. nie będzie 

funkcjonowała stołówka szkolna; 

 w dn. 23-26 maja br. wychowankowie oddziałów przedszkolnych 

rozstaną się z opiekunami przed wejściem do szkoły, a do szatni będą 

zaprowadzeni z uśmiechem przez pracownika szkoły. 

2. Ponadto informuję, że: 

 dzień 7 czerwca 2022 r. to ostateczny termin wystawienia ocen rocznych 

i końcowych, zgodnie z zaopiniowanym szkolnym kalendarzem na rok 

2021/2022; 

 dnia 11 czerwca 2022 r. (w sobotę) w godz. 17.00-22.00 odbędzie się bal 

ósmoklasistów; 

 dnia 12 czerwca 2022 r. (w niedzielę) w godz. 13.00-21.00 na terenie 

skateparku odbędzie się PIKNIK RODZINNY – PARAFIADA, 

organizowany przez PARAFIĘ  pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie przy 

wsparciu Spółdzielni Mieszkaniowej „NAŁKOWSKICH” oraz Szkoły 

Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, na który 

serdecznie zapraszamy. 

3. Niestety, do końca kwietnia br., jak zapowiadałam, nie udało się zamontować 

automatycznego sterowania bramy dwuskrzydłowej wjazdowej prowadzącej do 

budynku B w celu zoptymalizowania bezpieczeństwa uczniów kl. I-III w drodze 

do szkoły z uwagi na wysoki koszt przedsięwzięcia. Na chwilę obecną 

zgromadzone zostały oferty na usługę. Koszt montażu wyniesie ok. 14 000 zł. 

W związku z powyższym apeluję do Państwa, Rady Rodziców, prywatnych 

Przedsiębiorców o partycypowanie w kosztach modernizacji bramy. 

 


