
Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z epidemią, która spowodowała 

ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły oraz koniecznością zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły nie odbędzie się 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w sali gimnastycznej. 

Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 31 sierpnia  

2020 r. o godz. 17.30. 

1 września 2020 roku (tj. wtorek) uczniowie spotkają się tylko  

z wychowawcami klas w salach lekcyjnych według następującego harmonogramu: 

 

godzina 8.00 - wejście budynek 2 (dawne gimnazjum) 
 

klasa IV - sala 22 

klasa V - sala 10 

klasa VI - sala 11 

klasa VII A - sala 23 

klasa VII B - sala 21 

klasa VIII - sala 13 

 
godzina 9.00 - wejście budynek 2 (dawne gimnazjum) 
 

klasa I - sala gimnastyczna - uczniowie wraz z Rodzicami 

 
godzina 9.00 - wejście budynek 1 (szkoła podstawowa) 
 

klasa II - I piętro 

klasa III - II piętro 

 
 
Spotkania Rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych z wychowawcami 

odbędą się 27 sierpnia 2020 r. (tj. czwartek) w sali gimnastycznej według 

harmonogramu: 

3,4-latki - godz. 18.00 

5-latki - godz. 16.00 

6-latki -  godz. 17.00 

 



W dniu 1 września br. (tj. wtorek) rano autobus szkolny kursuje według 

dotychczasowego rozkładu jazdy. Natomiast odwóz dzieci odbędzie się po spotkaniach 

z wychowawcami: 

 

I kurs - godz. 9.00 

II kurs - godz. 10.00 

 
Przypominamy, że w autobusie szkolnym jest obowiązek zakrywania ust i nosa.  

Wszystkie informacje w sprawie organizacji roku szkolnego 2020/2021 uczniowie  

i Rodzice otrzymają na spotkaniach z wychowawcami. 

Prosimy o przychodzenie do szkoły o wyznaczonej godzinie. Wszyscy wchodząc do 

szkoły zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa (maseczki, dezynfekcja 

rąk), udają się do wyznaczonej sali i pozostają w odległości min. 1,5 m w stosunku do 

innych, przebywających tam osób.  

Dyrektor szkoły 

 

UWAGA!!! 

Proszę nie gromadzić się przed szkołą i na terenie szkoły oraz dostosować 

się do wytycznych MEN, GIS i MZ w związku z organizacją roku 

szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii  

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkoly--spot-

informacyjny-tvp . 

 


