
 

 

 

Na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może przyjść osoba, która 

przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo 

sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Wchodząc na teren szkoły obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa 

maseczką lub przyłbicą, dlatego prosimy, aby uczeń przychodząc do szkoły był 

zaopatrzony w środki osłony twarzy. Po wejściu do szkoły trzeba zdezynfekować ręce. 

Należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) od innych osób.

W trakcie spotkania z wychowawcami uczniowie uzyskają wszystkie ważne 

informacje dotyczące organizacji nauki, planu lekcji oraz potrzebnych przyborów 

szkolnych (podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymają w pierwszym tygodniu 

nauki) .

Uczniowie czekają na wychowawców przy wyznaczonych wejściach, o określonych 

godzinach. Należy zachowywać odpowiedni odstęp co najmniej 1,5 m od innych osób. 

Uczniowie do sal przechodzą pod opieką nauczycieli. Rodzice nie wchodzą do 

budynku szkoły (z wyjątkiem rodziców uczniów klas I oraz rodziców uczniów 

niepełnosprawnych). 

 

 

 

 



UWAGA: Każdemu uczniowi klasy pierwszej może towarzyszyć jeden rodzic.  

klasa sala wychowawca wejście do 
szkoły 

1 A 2 p. Beata Cierpich główne wejście 

1 B 10 p. Aneta Josypów wejście boczne 

1 C 4 p. Marzena Orlik wejście od patio 

 

klasa sala wychowawca wejście do 
szkoły 

2 A 7 p. I. Miśkiewicz wejście od patio 

2 B 12 p. M. Mazur - Szczerbik wejście boczne 

2 C 5 p. M. Bochniewicz główne wejście 

 

klasa sala wychowawca wejście do 
szkoły 

3 A 3 p. R. Rachwał główne wejście 

3 B 11 p. J.  Malec wejście boczne 

3 C 8 p. T. Szeliga wejście od patio 

3 D 9 p. A. Wróblewska wejście boczne 

 
 

klasa sala wychowawca wejście do 
szkoły 

4 A 22 p. K. Gierłach wejście od patio 

4 B 18 p. R. Dzięglewicz- Stefan wejście główne 

4 C 14 p. E. Mazur wejście boczne 

4 E 15 p. L. Lula wejście główne 

 

 
 



 

klasa sala wychowawca wejście do 
szkoły 

5 B 6 p. P. Paprocka główne wejście 

5 C 29 p. L. Pakosz wejście boczne 

 

klasa sala wychowawca wejście do 
szkoły 

6 A 17 p. A. Zięba główne wejście 

6 B 1 p. E. Wodzień wejście boczne 

6 C 27 p. B. Strózik wejście boczne 

6 E 25 p. J. Wanat wejście od patio 

 

klasa sala wychowawca wejście do 
szkoły 

7 A 16 p. E. Gągała główne wejście 

7 B 21 p. P. Konieczny główne wejście 

7 E 23 p. B. Czarnecka wejście od patio 

7 F 12 p. B. Madejowska wejście boczne 

7 G 19 p. E. Ciesielska- Słota wejście od patio 

 
 

klasa sala wychowawca wejście do 
szkoły 

8 A 22 p. E. Wałęga wejście od patio 

8 B 33 p. G. Stanoch główne wejście 

8 C 13 p. B. Cebula główne wejście 

8 E 26 p. M. Jodłowski wejście boczne 

 

 


