
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 

We wtorek 1 września rozpoczniemy rok szkolny 2020/2021.  

Z uwagi na zachowanie szczególnych warunków bezpieczeństwa, nie 

organizujemy wspólnej uroczystości  rozpoczęcia roku szkolnego.  

Uczniowie klas 2, 3, 5, 6, 7 i 8 spotkają się ze swymi  wychowawcami  

w salach lekcyjnych. Uczniowie do szkoły wchodzą od ulicy 

Żonkilowej a opuszczają budynek wyjściem od strony ulicy 

Lawendowej  

(parking). 

ZASADY SANITARNE 

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS, które obowiązywać będą  

w szkołach od 1 września 2020 r.: 

– do szkoły mogą przyjść tylko dzieci zdrowe – bez objawów 

chorobowych, 

– każde dziecko przy wejściu do szkoły będzie obowiązkowo 

dezynfekowało ręce, 

– uczniowie wchodząc do budynku będą zobowiązani do założenia 

maseczki zakrywającej usta i nos, którą zdjąć będą mogli w sali, 

– do szkoły wchodzić będą wyłącznie uczniowie, 

– rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci będą mogli wchodzić 

tylko do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując następujące zasady: 

1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna  

z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5m, dystans od pracowników szkoły 

1,5m. Opiekunowie są zobowiązani do  przestrzegania 

obowiązujących przepisów prawa: stosują środki ochronne   

(maseczka, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe). 



 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z  WYCHOWAWCAMI  

Klasy drugie – spotkanie z wychowawcą w stałej sali 

1. Klasa 2a  H. Cofta, P. Zaborniak – sala 21, godz. 8.00 

2. Klasa 2b  M. Zygmunt - sala 20, godz. 8.15 

Klasy trzecie – spotkanie z wychowawcą w stałej sali 

1. Klasa 3a J. Socha, E. Prusińska – sala 23, godz. 8.30 

2. Klasa 3b A. J. Tomczak – sala 28, godz. 8.45 

3. Klasa 3c A. Gręda – sala 18, godz. 9.00 

Klasy piąte – spotkanie z wychowawcami w stałej klasie 

1. Klasa 5a A. Łeszyk – sala 39, godz.9.15 

2. Klasa 5b B. Chałupniczak-Kaczmarek – sala 48, godz. 9.30 

Klasy szóste – spotkanie z wychowawcami w stałej klasie  

1. Klasa 6a D. Dulat – sala 12, godz. 10.00 

2. Klasa 6b K. Marchlewicz – sala 19d, godz. 10.15 

3. Klasa 6c M. Libner – sala 43, godz. 10.45 

4. Klasa 6d P. Szafer – sala X1, godz. 11.00 

Klasy siódme – spotkanie z wychowawcami w stałej klasie 

1. Klasa 7a A. Słomka, Joanna Biernacka– sala 53, godz. 11.15 

2. Klasa 7b M. Soroka – sala 26, godz. 11.30 

3. Klasa 7c M. Philipps – sala 14, godz. 11.45 

Klasy ósme – spotkanie z wychowawcami w stałej klasie 

1. Klasa 8a I. Majewska, Majda Henryka – sala 31, godz. 12.00 

2. Klasa 8b H. Witkowska – sala 50, godz. 12.15 

3. Klasa 8c A. Chojan – sala 41, godz. 12.30 



Odziały przedszkolne, klasy pierwsze i klasy czwarte spotykają się   

z wychowawcami klas i dyrekcją szkoły na boisku szkolnym,  

a w razie deszczu w sali gimnastycznej.  

Po spotkaniu przechodzą z wychowawcami do wyznaczonych sal 

lekcyjnych: 

Oddziały przedszkolne -  spotkanie na boisku szkolnym o godzinie 

9.00 

1. 0 a – Anna Burdzy – Cadler – sala 5 

2. 0b – Karolina Pielin – sala 4 

Klasy pierwsze:  godz. 9.45 boisko szkolne, a następnie w salach: 

1. Klasa 1a Maria Filip, Edyta Karczewska– sala 17 

2. Klasa 1b Beata Wraga – sala 2 

Klasy czwarte:   godz. 10.30 boisko szkolne, a następnie w salach 

spotkanie z wychowawcą w stałych salach 

1. Klasa 4a Małgorzata Pogorzelska – sala 36 

2. Klasa 4b Ewa Paprocka – sala 34. 

Prosimy o punktualne przybycie, uczniowie  do budynku szkoły 

wchodzą w maseczkach, zdejmują je dopiero w salach oraz 

dezynfekują ręce. 

Rodzice nie wchodzą na teren budynku szkoły, oczekują na dziecko 

przed szkołą, zachowując bezpieczny dystans. 

 


