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Data 
Date 

May 20th, 2022  20 maja 2022r.  

Dotyczy 
Regarding  

Green School  
Świętokrzyskie Mountains 2022 

 

Zielona Szkoła  
Góry Świętokrzyskie 2022 

 

Informacja 
Information 

 

Dear Parents and Students, 
Below you may find significant 

information before departure for the 

Green School. 

• Date: May 30 – June 3, 2022 

I KINDLY REMIND YOU ABOUT CANCELLATION 
OF SCHOOL LUNCH IN STARTEDU SYSTEM ON 

THOSE DAYS.  

• Departure:  May 30, 2022 

Meeting time  

Bus A – grades 6-8  
Meeting at 8.10 departure at 8.30 

Bus manager: M. Chojczak 
Bus B – grades 4-5  

Meeting at 8.40 departure at 9.00 
Bus manager: W. Szymusiuk-Poreda 

 

• Return: June 3, 2022  

gr. 4-8 at approx. 5.00pm-5.30pm 
 

• Accommodation:  

Hotel Paradiso (***) 12 Harcerska Street, 26-
130 Suchedniów 

Reception desk: +48 513-103-188 

e-mail: recepcja@hotelparadiso.pl 
 

• Board:  

 
- breakfast  (buffet): a plate of cold cuts and 

cheeses, a plate of vegetables, milk, cereals, 
jam, tea, something warm, e.g. scrambled eggs, 
sausages,  

- lunch (served): soup, second course, compote 
or water + fruit,  

- dinner (buffet): a plate of cold cuts and 

cheeses, a plate of vegetables, milk, cereals, 
jam, tea, something warm. 

Water in the dispensers, available to children 
in the hotel (students must have their own 
water bottle. 

• Documents: student’s ID 

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie, 
 

Przesyłam ważne informacje przed wyjazdem 

na Zielona Szkołę. 
 

• Termin: 30.05 - 3.06.2022r. 

 
PRZYPOMINAM O KONIECZNOŚCI ODWOŁANIA 
OBIADÓW SZKOLNYCH W SYSTEMIE STARTEDU 
NA DNI WYJAZDU. 

• Wyjazd:  30.05.2022r. 

Zbiórka  
Autokar A – klasy 6-8  

Zbiórka 8.10 odjazd 8.30 
Kierownik autokaru: M. Chojczak 

Autokar B – klasy 4-5  

Zbiórka 8.40 odjazd 9.00 
Kierownik autokaru: W. Szymusiuk-Poreda 

 

• Powrót:  03.06.2022r.  
kl. 4-8 ok. godz. 17.00-17.30  

 

• Miejsce pobytu:  
Hotel Paradiso (***) ul.Harcerska 12, 26-130 

Suchedniów 

Recepcja: +48 513-103-188 
e-mail: recepcja@hotelparadiso.pl 

 

• Wyżywienie:  

- śniadanie  (w formie bufetu): talerz wędlin 

i serów, talerz warzyw, mleko, płatki 
śniadaniowe, dżem, herbata, coś na ciepło 
np. jajecznica, parówki,  

- obiad (serwowany): zupa, drugie danie, 
kompot lub woda + owoc,  

- kolacja (w formie bufetu): talerz wędlin i 
serów, talerz warzyw, mleko, płatki 
śniadaniowe, dżem, herbata, coś na ciepło. 

Woda w dystrybutorach, do dyspozycji 

dzieci w hotelu (muszą posiadać własny 
bidon. 

• Dokumenty: legitymacja szkolna 
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• Teachers: 

gr. 4: J. Bolewska, K. Miller-Sokół 

gr. 5: W. Szymusiuk-Poreda, J. Kepa 
gr. 6: T. Dylewski 

gr. 7: M. Chojczak, R. Mayhew 

gr. 8a + gr. 8b: R. Dzierżanowska, J. Sullivan 
Principal: A. Rokicka 

 

• Transport:  air-conditioned coaches, movie 
player, organizer checks the required 

documentation before departure and 
sobriety of the driver on the day of departure 

 

• The list of things to pack  

The Green School Kit 
 

 

• Other information: 
- packed lunch for the journey (sandwiches + 

fruit + water) 

- school pencil case (pencil, pen, rubber, 
scissors, glue, pencil sharpener, etc.) 

- medicines + information about the dosage 
signed by the parents (only if a child takes the 

medicine during the Green School). Medicines 
should be submitted to the homeroom teacher 

personally. Homeroom teachers submit the 

medicines to the nurse who supervises their 
administration.  

- medicine for motion sickness is administered 
by parents before departure 

- recommended pocket money PLN 100  

 
Note! 

✓ Children may take as much baggage as they 
are able to carry themselves! Older students 

and teachers help the younger children.  

✓ Students of gr. 4-8 may take mobile 
phones on condition that they obey the 

following regulations: 
Mobile phones regulations 

  
As a safety measure, during external trips, the 

school provides each student with a personal 

identifier with a contact number to the 
homeroom teacher and the school principal. 

 
 

• Kadra nauczycielska: 

kl. 4: J. Bolewska, K. Miller-Sokół 

kl. 5: W. Szymusiuk-Poreda, J. Kepa 
kl. 6: T. Dylewski 

kl. 7: M. Chojczak, R. Mayhew 

kl. 8a + kl. 8b: R. Dzierżanowska, J. Sullivan 
Dyrektor szkoły: A. Rokicka 

 

• Transport:  autokary klimatyzowane, 
odtwarzacz filmów, organizator sprawdza 

wymaganą dokumentację przed 
wyjazdem i trzeźwość kierowcy w dniu 

wyjazdu 

 

• Spis rzeczy do zabrania  
Niezbędnik Zielonej Szkoły 

 
 

• Inne informacje: 

- suchy prowiant na podróż (kanapki+ 

owoce+ woda) 
- piórnik szkolny (ołówek, długopis, gumka, 

nożyczki, klej, temperówka, etc.) 
- leki + opis ich podawania wraz z podpisem 

rodziców (jeśli dziecko przyjmuje podczas 
pobytu). Leki należy dostarczyć do 

wychowawcy osobiście. Wychowawcy 

przekazują leki pielęgniarce, która podczas 
pobytu dba o podawanie ich uczniom. 

- lek na chorobę lokomocyjną rodzic podaje 
dziecku przed wyjazdem, 

- rekomendowane kieszonkowe uczniów 

100zł 
 

Uwaga! 
✓ Dzieci mogą zabrać tylko tyle bagażu, ile 

są w stanie same unieść! Młodszym 

uczniom pomagają starsi i nauczyciele. 
✓ Uczniowie kl. 4-8 mogą zabrać 

telefony pod warunkiem 
przestrzegania zasad zgodnie z 

regulaminem: 
Regulamin korzystania z tel. 

komórkowych podczas Zielonej Szkoły 

W ramach bezpieczeństwa, podczas 
wycieczek zewnętrznych każdemu uczniowi 

szkoła zapewnia imienny identyfikator z 
numerem kontaktowym do wychowawcy i 

dyrektora szkoły. 

Kontakt 
Contact 

Anna Rokicka 
School Principal 

 

Anna Rokicka 
Dyrektor Szkoły 
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