
Szanowni Rodzice! 

1 września – rozpoczęcie  nowego roku szkolnego 2020/2021 

 

Rano odbędą się msze święte w Kościele Trójcy Przenajświętszej, w których uczestniczą dzieci we 

własnym zakresie. 

Msza św. dla klas 1-4 o godz. 8.00 

Masza św. dla klas 5-8 o godz. 9.30 

 

Poniżej przedstawiam Państwu harmonogram rozpoczęcia w szkole. 

 

Klasy pierwsze 

• Spotkanie z wychowawczynią klasy na podwórku szkolnym przed wejściem głównym 

(wychowawczyni będzie posiadała oznaczenie klasy) 

• Przejście do sali gimnastycznej i udział w spotkaniu z dyrektorem szkoły  

• Spotkanie z wychowawczynią w wyznaczonej sali lekcyjnej 

• Pierwszoklasiści mogą mieć ze sobą róg obfitości 

 

Ze względów bezpieczeństwa uczniom klas pierwszych może towarzyszyć tylko jeden opiekun. 

Zarówno on jak i dziecko zobowiązani są do zakrywania ust i nosa i stosowania się do innych 

wymogów związanych ze stanem epidemii. 

Klasa godzina  miejsce wychowawca 

Klasa IA 11.30 sala 21 Agata Fałek 

Klasa IB         12.00  sala 22 Beata Jurczyk 

Klasa IC                      12.30 sala 24 Aleksandra Filipowicz 

 

Klasy czwarte 

• Spotkanie z wychowawczynią klasy na podwórku szkolnym przed wejściem głównym 

(wychowawczyni będzie posiadała oznaczenie klasy) 

• Przejście do sali gimnastycznej i udział w spotkaniu z dyrektorem szkoły  

• Spotkanie z wychowawczynią w wyznaczonej sali lekcyjnej 

Ze względów bezpieczeństwa uczniom klas pierwszych może towarzyszyć tylko jeden opiekun. 

Zarówno on jak i dziecko zobowiązani są do zakrywania ust i nosa i stosowania się do innych 

wymogów związanych ze stanem epidemii. 

 



Klasa godzina  miejsce wychowawca 

Klasa IVA 10.00 sala 66 Ewa Malich 

Klasa IVB                   10.30  sala 64 Małgorzata Dziopa 

Klasa IVC                   11.00 sala 61 Wioletta Osmelak 

 

Klasy 2-3 i 5-8 

• Każdy wychowawca czeka na swoją klasę na podwórku przed wejściem głównym lub wejściem 

bocznym do szkoły. 

• Wchodzenie do budynku szkoły odbywa się w kolejności alfabetycznej z zachowaniem 

bezpiecznej odległości. 

• Do szkoły nie wchodzą opiekunowie uczniów. 

 

Ze względów bezpieczeństwa uczeń zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa i stosowania się do innych 

wymogów związanych ze stanem epidemii. 

 

Klasa godzina  wejście miejsce wychowawca 

Klasa IIA                    9.30 boczne sala 26 Brygida Kaczmarczyk 

Klasa IIB                    9.30  główne sala 22 Beata Restecka 

Klasa IIC      9.30 boczne sala 24 Maja Jarosz 

Klasa IIIA 9.30 boczne sala 23 Magdalena Bartnik 

Klasa IIIB                   9.30  boczne sala 9 Barbara Cisło 

Klasa IIIC                   9.30 główne sala 21 Joanna Volkert 

 

Klasa VA 8.00 główne sala 62 Anna Skrzypek 

Klasa VIA                   8.00  główne sala 63 wz. Sebastian Kloza 

Klasa VIB                   8.00                          główne sala 47 wz. Łukasz Jarosz 

Klasa VIC 8.00                          boczne sala gimn. Bartosz Dębski 

Klasa VID                   8.00             boczne sala 50 Grzegorz Wilk 

 

Klasa VIIA                  8.30 boczne sala 64 Ilona Łaszewska 

Klasa VIIB 8.30                          boczne sala 48 Anna Ćwik 

Klasa VIIC                  8.30  główne sala 46 Jolanta Jagielska 

Klasa VIIIA                 8.30 główne sala 61 Justyna Gładysz 



Klasa VIIIB 8.30 boczne sala 66 Agnieszka Błońska 

Klasa VIIIC                 8.30  główne sala 51 Kornelia Kiecak 

 

 

WAŻNE! 

• Panie bibliotekarki wszystkie podręczniki będą wypożyczać uczniom w pierwszych dniach 

września. Ćwiczenia uczniowie otrzymają na własność.  

• Informacje odnośnie planu lekcji i innych spraw klasowych zostaną przedstawione przez 

wychowawców w dniu 1 września podczas spotkań w salach. 

• Zastrzega się możliwość zmiany w organizacji rozpoczęcia roku szkolnego w zależności od 

komunikatów i decyzji MEN, GIS i MZ. 

 


