
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 

1 września 2020 r. 

 

w formie spotkań z wychowawcami klas z uwzględnieniem zasad 
bezpieczeństwa oraz   harmonogramu: 

Wejścia do szkoły są oznaczone według następującej numeracji: 

Ustala się trzy wejścia do budynku szkoły: 

1. Wejście główne przy sekretariacie szkoły w głównym budynku szkoły. 
2. Dotychczasowe wejście dla uczniów w nowym budynku szkoły. 
3. Wejście do szkoły w nowym budynku szkoły przy świetlicy szkolnej 

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas pierwszych Ia, Ib odbędzie się w sali gimnastycznej  
o godzinie 8.30    

Listy uczniów przypisanych do danej klasy zostaną przedstawione przez wychowawców klas 
w dniu 1 września 2020r. przy wejściu do sali gimnastycznej.  

Wejście nr 2  

 Dziecko powinno zostać przyprowadzone przez jednego rodzica. 

 Rodzic powinien mieć zasłonięte ust i nos. 

 Uczeń i rodzic zobowiązani są po wejściu do budynku zdezynfekować ręce. 

 Na sali gimnastycznej rodzice zobowiązani są zachować bezpieczny dystans społeczny. 

 Po zakończeniu spotkania uczniowie wraz z rodzicami opuszczają teren szkoły z zachowaniem 
bezpiecznej odległości. 

Wychowawcy klas: 1a p.Anna Sadok  1b Patrycja Czerwińska 

Rozpoczęcie roku szkolnego dla oddziału przedszkolnego odbędzie się w sali gimnastycznej  
o godzinie 9.30    

Wejście nr 3 (przy świetlicy) 

 Dziecko powinno zostać przyprowadzone przez jednego rodzica. 

 Rodzic powinien mieć zasłonięte ust i nos. 

 Uczeń i rodzic zobowiązani są po wejściu do budynku zdezynfekować ręce. 

 Na sali gimnastycznej rodzice zobowiązani są zachować bezpieczny dystans społeczny. 

 Po zakończeniu spotkania uczniowie wraz z rodzicami opuszczają teren szkoły z zachowaniem 
bezpiecznej odległości. 

Wychowawca klasy: Paulina Jarosik 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach VIIa,b, VIII  odbędzie się w salach lekcyjnych. 

Wejście nr 2 (dotychczasowe wejście dla uczniów w nowym budynku szkoły) 

 Dziecko może zostać przyprowadzone przez jednego rodzica. 

 Do budynku szkoły wchodzi jedynie uczeń. Rodzice pozostają przed wejściem zachowują 
bezpieczny dystans społeczny z pozostałymi rodzicami; 

 Po wejściu do budynku uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce i kieruje się prosto do wyznaczonej 
sali. 

 Na krótkich spotkaniach w salach lekcyjnych wychowawcy przekażą najważniejsze informacje 
organizacyjne dotyczące pierwszych dni.  

 Po zakończeniu spotkania uczniowie opuszczają teren szkoły z zachowaniem bezpiecznej 
odległości. 

 

Godzina 10.00 
 

Klasa VIII 10.00 
 
 

sala nr 12N Damian 
Bałabuch 

Godzina 10.45 
 

Klasa VIIa 10.45 sala nr 10N  Ewa Pawlak 

Klasa VIIb 10.45 sala nr 11N  Beata Ruman 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach IIa,b, IIIa,b  odbędzie się w salach lekcyjnych. 

Wejście nr 3 (wejście przy świetlicy w nowym budynku szkoły) 

 Dziecko może zostać przyprowadzone przez jednego rodzica. 

 Do budynku szkoły wchodzi jedynie uczeń. Rodzice pozostają przed wejściem zachowują 
bezpieczny dystans społeczny z pozostałymi rodzicami; 

 Po wejściu do budynku uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce i kieruje się prosto do wyznaczonej 
sali. 

 Na krótkich spotkaniach w salach lekcyjnych wychowawcy przekażą najważniejsze informacje 
organizacyjne dotyczące pierwszych dni.  

 Po zakończeniu spotkania uczniowie opuszczają teren szkoły z zachowaniem bezpiecznej 
odległości. 

 

Godzina 10.00 
 

Klasa IIa 10.00 sala 7N  Katarzyna 
Kafarska 

Klasa IIIa 10.00 sala 1s (przy 
sali 
gimnastycznej) 

Katarzyna 
Targalska 
 

Godzina 10.45 
 

Klasa IIb 10.45 sala 7N  Anna Paulus 

Klasa IIIIb 10.45 sala 1s (przy 
sali 
gimnastycznej) 

Katarzyna 
Kafarska 

 
 



 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach IVa, IVb, Va, VIa, VIb, VIc   odbędzie się w salach 
lekcyjnych. 

Wejście nr 1 (przy sekretariacie szkoły) 

 Do budynku szkoły wchodzi jedynie uczeń. Rodzice pozostają przed wejściem zachowują 
bezpieczny dystans społeczny z pozostałymi rodzicami; 

 Po wejściu do budynku uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce i kieruje się prosto do wyznaczonej 
sali. 

 Na krótkich spotkaniach w salach lekcyjnych wychowawcy przekażą najważniejsze informacje 
organizacyjne dotyczące pierwszych dni.  

 Po zakończeniu spotkania uczniowie opuszczają teren szkoły z zachowaniem bezpiecznej 
odległości. 

 

Godzina 10.00 
 

Klasa Va 10.00 sala nr 3  Anna Słabęcka 

Klasa IVb 10.00 sala nr 5  Paulina 
Janiszewska 

Klasa VIc 10.00 sala nr 6 
 

Ilona Śleboda 

Godzina 10.45 
 

Klasa VIa 10.45 sala nr 3 Małgorzata 
Sieczkowska 

Klasa VIb 10.00 Sala nr 4 Aneta Góralska-
Andrzejczak 

Klasa IVa 10.45 sala nr 5 Aleksandra 
Staniewska 

 

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły zostaną opublikowane na stronie szkoły  

w dniu 31.08.2020r. 

 

 


