
                                                       Rok szkolny 2020/2021 

 Nadchodzący rok szkolny przyniesie w naszej placówce szereg zmian organizacyjnych. 

Wynikają one przede wszystkim z obostrzeń i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministra Edukacji Narodowej, ale także spowodowane są dużą liczbą oddziałów klasowych 

w szkole. 

Apel i prośba do Rodziców 

Jeżeli Państwa dziecko w ostatnim tygodniu sierpnia przebywało na wyjeździe 

wakacyjnym w większym skupisku ludzi, proszę o zgłoszenie tego faktu wychowawcy 

klasy i pozostawienie dziecka w domu do 11 września 2020 roku. Kontakt z Państwem 

oraz edukacja dziecka w tym okresie odbywać się będzie online. Proszę o zrozumienie 

niniejszego apelu, czujność i podjęcie odpowiedzialności za nasze wspólne zdrowie                       

i życie. 

 

Organizacja rozpoczęcia  roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020r.  

Klasa Sala Godzina  Wejście do szkoły 

1a 11 wyjątkowo  

 

 

        11.00 

Wejście od strony 

hali sportowej  1b 21 wyjątkowo 

2a 32  

Wejście od ulicy 

Mickiewicza 
2b 33 

2c 31 

3a 16 CKSiT obok 

świetlicy  3b 29 

3c 38 Wejście od ulicy 

Mickiewicza 

 

 

Klasa Sala Godzina Wejście do szkoły 

4a 22       

     

 

 

 

     10.00 

 

Hala sportowa 4b 21 

4c 23 

5a 12 

5b 14 CKSiT obok 

świetlicy 

6a 4 Hala sportowa 

6b 30 CKSiT obok 

świetlicy 6c 13 

7a 11 Wejście główne 

dawne gimnazjum 

 
7b 18 

8a 25 

8b 24 

 

 

 



Godz. 9.00 – Msza święta klasy IV – VIII (poczet sztandarowy kl. VIII b p. M. Żeglińska) 

Godz. 10.00 –  spotkania z wychowawcami i dyrekcją (poprzez radiowęzeł) w salach 

lekcyjnych;  przydział sal w tabeli powyżej,  obowiązują maseczki lub przyłbice 

Możliwość wejścia dla rodziców  wyłącznie  uczniów klas IV ( uczeń + jeden rodzic) 

 

 

Godz. 10.00 – Msza święta klasy I –III 

Godz. 11.00 – 12.00 - spotkania z wychowawcami i dyrekcją (poprzez radiowęzeł) w salach 

lekcyjnych;  przydział sal w tabeli powyżej,  obowiązują maseczki lub przyłbice                

Możliwość wejścia dla rodziców  wyłącznie  uczniów klas I ( uczeń + jeden rodzic) 

                                             

Po  Mszy św.  uczniowie wracają do szkoły pod opieką wychowawców. 

 


