
 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 
 

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie ! 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz na bezpieczeństwo zdrowotne 

Wasze i Waszych dzieci nie odbędzie się tradycyjne uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2020/2021. 

1.09.2020 r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2019/2020 oraz rozpoczęcie 

nowego 2020/2021.  

Uczniowie klas 1 o godzinie 9.00 spotkają się na boisku asfaltowym z Panią dyrektor 

Moniką Bugielską i wychowawczyniami. Nastąpi oficjalne rozpoczęcie nauki w szkole, podział 

na klasy, po czym uczniowie udadzą się do wyznaczonych gabinetów, gdzie wychowawca 

przekaże informacje dotyczące organizacji pracy szkoły. Z 1 uczniem klas 1 na teren szkoły 

może wejść w maseczce tylko jeden rodzic lub opiekun. Wchodzący do budynku zobowiązani 

są zdezynfekować ręce oraz zachowywać dystans społeczny 1,5 m. 

 Uczniowie klas 2-8 spotkają się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych 

gabinetach według poniższego harmonogramu. Podczas spotkań z wychowawcą zostaną 

rozdanie świadectwa ukończenia danej klasy i nagrody za wysokie wyniki w nauce. Następnie 

nauczyciele poinformują uczniów o organizacji nowego roku szkolnego, przekażą plany lekcji 

oraz zapoznają dzieci z obowiązującymi regulaminami funkcjonowania placówki. 

Bardzo proszę o ścisłe dostosowanie się do harmonogramu oraz reżimu 

sanitarnego tj. z 1 uczniem z klas 1  na teren szkoły może wejść w maseczce tylko 1 rodzic 

lub opiekun, należy zdezynfekować ręce i zachować dystans co najmniej 1,5 m.  

Uczniowie klas 2-8 uczestniczą w spotkaniu z wychowawcą bez rodzica. 

 

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/21 

KLASA GODZINA WEJŚCIE DO 

SZKOŁY 

GABINET WYCHOWAWCA 

1A 9.00 boisko asfaltowe s.3 Magdalena Horbacz 

1B 9.00 boisko asfaltowe s.4 Żaneta Umińska 

2 A 9.00 wejście główne s.1 Aleksandra Błaszczak 

2 B 9.00 wejście od boiska s.2 Dorota Bąbka 

3 A 10.00 wejście główne s.1 Małgorzata Nowak 

3 B 10.00 wejście od boiska s.2 Renata Korżel 

4 A 9.15 wejście główne s.18 Sara Herman 

4 B 9.15 wejście od boiska s.6 Anna Kurzyńska 

5 A 10.45 wejście główne s.9 Anna Jośko 

6 A 9.30 wejście główne s.8 Jacek Trojan 

6 B 9.30 wejście od boiska s.12 Iga Majek 

6 C 9.45 wejście główne s.7 Justyna Tarazewicz 

6 D 9.45 wejście od boiska stołówka Kinga Dzwonkowska 

7 A 10.15 wejście główne s.10 Ilona Szymanowska 

7 B 10.15 wejście od boiska s.18 Dorota Strażewicz 

7 C 10.30 wejście główne s.5 Mirosław Dębiec 

7 D 10.45 wejście od boiska stołówka Krzysztof Rzóska 

8 A 9.50 wejście główne s.11 Aldona Przechrzta 

8 B 9.50 wejście od boiska s.8 Małgorzata zaporowska 

 


