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Zakończenie roku 26.06.2020r. ( piątek) 

Spotkanie uczniów klas III z wychowawcą  na patio szkolnym 

w następującej kolejności i godzinach : 

Uczniowie klas III zaopatrzeni w maseczki, zachowując dystans społeczny 

odległości  od siebie 1,5m wchodzą do szkoły wejściem głównym zgodnie  

z poniższym harmonogramem.  

 Rodzice uczniów oczekują przed szkołą z zachowaniem dystansu społecznego 

odległości od siebie 2m zgodnie z ustalonymi wytycznymi MEN, GIS, MZ.   

Uczniowie klas III w przedsionku wejścia głównego zgodnie z instrukcją 

dezynfekują ręce. Po zajęciu miejsca ( pole oznaczone słoneczkiem) uczeń 

może zdjąć maseczkę. Po zakończeniu spotkania zakłada maseczkę i opuszcza 

teren szkoły.  

Do szkoły na spotkanie ( stosując powyższe zasady, w godzinach wejścia 

swojej klasy ) wchodzą Przedstawiciele Rodziców klas III ( Rady Oddziałowe 

klas III)- zajmują wyznaczone miejsce  

 Wejście godzina 8.00 klasa IIIa wychowawca p. Masałecka Magda 

 ( spotkanie na patio od 8.10-  wyjście 8.50). 

 Wejście godzina 9.00 klasa IIIb wychowawca p. Katarzyna Jurkian  

( spotkanie na patio od 9.10-  wyjście 9.50). 

 Wejście godzina 10.00 klasa IIIc wychowawca p. Ewa Gaber  

( spotkanie na patio od 10.10-  wyjście 10.50). 

 Wejście godzina 11.00 klasa IIId wychowawca p. Jolanta Jakubowicz 

( spotkanie na patio od 11.10-  wyjście 11.50). 

 Wejście godzina 12.00 klasa IIIe wychowawca p. Bogumiła 

Radziszewska ( spotkanie na patio od 12.10-  wyjście 12.50). 

 Wejście godzina 13.00 klasa IIIf wychowawca p. Grażyna Basiak  

( spotkanie na patio od 13.10-  wyjście 13.50). 

 W przypadku niepogody spotkanie zostanie przeniesione 

 Nieodebrane w dniu 26.06.2020r. świadectwa będzie można odebrać  

w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00-15.00 

Uczniowie / Rodzice/ Opiekunowie prawni danej klasy po zakończonej 

uroczystości opuszczają teren szkoły 
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Spotkanie uczniów klas VIII  z wychowawcami   

w sali gimnastycznej dużej (budynek ul. Pieczewska 10) 

wejścia/wyjścia  klas do szkoły w następującej kolejności 

i przedziale czasowym: 

 

Uczniowie klas VIII zaopatrzeni w maseczki, zachowując dystans społeczny od 

siebie 1,5m , wchodzą do szkoły wejściem przy szatniach w-f ( wejście/wyjście 

na boisko Orlik )zgodnie z poniższym harmonogramem.  Rodzice uczniów 

oczekują przed szkołą z zachowaniem dystansu społecznego odległości od 

siebie 2m zgodnie z ustalonymi wytycznymi MEN, GIS, MZ.   

Uczniowie klas VIII w przedsionku wejścia zgodnie z instrukcją dezynfekują 

ręce. Po zajęciu miejsca (wyznaczone krzesełko) uczeń może zdjąć maseczkę. 

Po zakończeniu spotkania zakłada maseczkę i opuszcza teren szkoły.  

Do szkoły na spotkanie ( stosując powyższe zasady, w godzinach wejścia 

swojej klasy ) wchodzą Przedstawiciele Rodziców klas VIII ( Rady Oddziałowe 

klas VIII)- zajmują wyznaczone krzesełka 

 Wejście godzina 8.40 klasa VIIIa wychowawca p.Iwona Klejna - wyjście z 

sali godzina 10.00 

 Wejście godzina 8.45 klasa VIIIb wychowawca p. Monika Dziedzic -

wyjście z sali godzina 10.05 

 Wejście godzina 8.50 klasa VIIIc wychowawca p. Elżbieta Brzozowska -

Michalak  - wyjście z sali godzina 10.10 

 Wejście godzina 8.55 klasa VIIId wychowawca p. Katarzyna Wiśniewska 

-wyjście z sali godzina 10.15 

 

Rozpoczęcie apelu dla wszystkich klas VIII o godzinie 9.00, przewidywany czas 

zakończenia ok.  10.00 

Uczniowie / Rodzice/ Opiekunowie prawni danej klasy po zakończonej 

uroczystości opuszczają teren szkoły 

 Nieodebrane w dniu 26.06.2020r. świadectwa będzie można odebrać  

w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00-15.00 
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Spotkanie uczniów klasy Vj z wychowawcą w sali 

gimnastycznej dużej (budynek ul. Pieczewska 10) 

wejścia/wyjścia  klasy do szkoły w następującej kolejności  

i przedziale czasowym: 
 

Uczniowie klasy Vj zaopatrzeni w maseczki, zachowując dystans społeczny od 

siebie 1,5m , wchodzą do szkoły wejściem przy szatniach w-f ( wejście/wyjście 

na boisko Orlik )zgodnie z poniższym harmonogramem.  Rodzice uczniów 

oczekują przed szkołą  

z zachowaniem dystansu społecznego odległości od siebie 2m zgodnie z 

ustalonymi wytycznymi MEN, GIS, MZ.   

Uczniowie klas Vj w przedsionku wejścia zgodnie z instrukcją dezynfekują 

ręce. Po zajęciu miejsca (wyznaczone krzesełko) uczeń może zdjąć maseczkę. 

Po zakończeniu spotkania zakłada maseczkę i opuszcza teren szkoły. 

Do szkoły na spotkanie ( stosując powyższe zasady, w godzinach wejścia 

swojej klasy ) wchodzą Przedstawiciele Rodziców klas Vj( Rady Oddziałowej 

klas Vj)- zajmują wyznaczone krzesełka 

 

 Nieodebrane w dniu 26.06.2020r. świadectwa będzie można odebrać  

w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00-15.00 

 

 10.40 wejście do szkoły przy szatni w-f – spotkanie – opuszczenie sali / 

terenu szkoły 11.10-11.15 wyjście przy szatni w-f  

 Uczniowie / Rodzice/ Opiekunowie prawni danej klasy po zakończonej 

uroczystości opuszczają teren szkoły 
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Spotkanie uczniów klasy VIb  z wychowawcą w sali gimnastycznej 

dużej (budynek ul. Pieczewska 10) wejścia/wyjścia  klasy do szkoły 

w następującej kolejności i przedziale czasowym: 

 

Uczniowie klasy VIb zaopatrzeni w maseczki, zachowując dystans społeczny 

od siebie 1,5m , wchodzą do szkoły wejściem przy szatniach w-f  

( wejście/wyjście na boisko Orlik )zgodnie z poniższym harmonogramem.  

Rodzice uczniów oczekują przed szkołą z zachowaniem dystansu społecznego 

odległości od siebie 2m zgodnie z ustalonymi wytycznymi MEN, GIS, MZ.   

Uczniowie klas VIb w przedsionku wejścia zgodnie z instrukcją dezynfekują 

ręce. Po zajęciu miejsca (wyznaczone krzesełko) uczeń może zdjąć maseczkę. 

Po zakończeniu spotkania zakłada maseczkę i opuszcza teren szkoły. 

Do szkoły na spotkanie ( stosując powyższe zasady, w godzinach wejścia 

swojej klasy ) wchodzą Przedstawiciele Rodziców klas VIb( Rady Oddziałowej 

klas VIb)- zajmują wyznaczone krzesełka. 

 

 Nieodebrane w dniu 26.06.2020r. świadectwa będzie można odebrać  

w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00-15.00 

 

 11.20 wejście do szkoły przy szatni w-f – spotkanie – opuszczenie sali / 

terenu szkoły 12.10-wyjście przy szatni w-f  

 

Uczniowie / Rodzice/ Opiekunowie prawni danej klasy po zakończonej 

uroczystości opuszczają teren szkoły 
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Wydawanie w dniu 26.06.2020r. przez wychowawcę 

klasy świadectw Uczniom, Rodzicom/Opiekunom 

prawnym klas I-II oraz IV-VII w wyznaczonym miejscu, 

w następującej kolejności. Uczniowie i Rodzice nie 

wchodzą w tym dniu do budynku szkolnego: 

Wychowawca zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki wydaje  

w wyznaczonym czasie i miejscu  świadectwa itp.( maseczkę i rękawiczki 

wychowawca pobiera u kierownika gospodarczego lub sekretariacie szkoły). 

Uczniowie / Rodzice/ Opiekunowie prawni danej klasy po odebraniu 

świadectwa opuszczają teren szkoły. 

 

Przy wejściu od strony  przy szatni w-f ( wejście/ wyjście na boisko Orlik ), 

budynek ul. Pieczewska 10 

 godzina 12.15- 12.35 klasa VIIa 

 godzina 12.40- 13.10 klasa VIIc 

 godzina 13.15- 13.45 klasa VIId 

 godzina 13.50- 14.20 klasa VIIe 

 Nieodebrane w dniu 26.06.2020r. świadectwa będzie można odebrać  

w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00-15.00 

 

 

Przy wejściu dolnym do szkoły /do szatni szkolnych/ul. Pieczewska 10 

Uczniowie / Rodzice/ Opiekunowie prawni danej klasy po odebraniu 

świadectwa opuszczają teren szkoły 

 godzina 8.00- 8.25 klasa Vk 

 godzina 8.30- 8.55 klasa IIe 

 godzina 9.00- 9.30 klasa Ia 

 godzina 9.35- 10.05 klasa Ib 
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 godzina 10.10- 10.40 klasa Ic 

 godzina 10.45- 11.15 klasa Id 

 godzina 11.20- 11.50 klasa IIa 

 godzina 11.55- 12.25 klasa IIb 

 godzina 12.30- 13.00 klasa IIc 

 godzina 13.05- 13.35 klasa IId 

 godzina 13.40- 14.10 klasa Vd 

 Nieodebrane w dniu 26.06.2020r. świadectwa będzie można odebrać  

w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00-15.00 

 

Przy wejściu od strony pracowni techniki /obecny punkt zdawania 

podręczników/ ul. Pieczewska 10 

Uczniowie / Rodzice/ Opiekunowie prawni danej klasy po odebraniu 

świadectwa opuszczają teren szkoły 

 godzina 8.00- 8.25 klasa IVa 

 godzina 8.30- 8.55 klasa IVc 

 godzina 9.00- 9.30 klasa IVb 

 godzina 9.35- 10.05 klasa Va 

 godzina 10.10- 10.40 klasa Vb 

 godzina 10.45- 11.15 klasa Vc 

 godzina 11.20- 11.50 klasa Vh 

 godzina 11.55- 12.25 klasa Ve 

 godzina 12.30- 13.00 klasa Vf 

 godzina 13.05- 13.35 klasa Vg 

 godzina 13.40- 14.10 klasa VIIf 

 Nieodebrane w dniu 26.06.2020r. świadectwa będzie można odebrać  

w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00-15.00 
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Przy wejściu od strony pracowni matematyki D101/ul.Pieczewska 10 

Uczniowie / Rodzice/ Opiekunowie prawni danej klasy po odebraniu 

świadectwa opuszczają teren szkoły 

 godzina 8.00- 8.25 klasa VIa 

 godzina 8.30- 8.55 klasa VIc 

 godzina 9.00- 9.30 klasa VId 

 godzina 9.35- 10.05 klasa VIe 

 godzina 10.10- 10.40 klasa VIf 

 godzina 10.45- 11.15 klasa Vi 

 godzina 11.20- 11.50 klasa VIk 

 godzina 11.55- 12.25 klasa VIg 

 godzina 12.30- 13.00 klasa VIh 

 godzina 13.05- 13.35 klasa VIi 

 godzina 13.40- 14.10 klasa VIj 

 Nieodebrane w dniu 26.06.2020r. świadectwa będzie można odebrać  

w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00-15.00 

 

 

 


