
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - harmonogram spotkań z uczniami 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
- uczniów w każdej klasie dzielimy na dwie grupy (wychowawca czeka na uczniów przy wyznaczonym wejściu  
do budynku i wprowadza dzieci do sali lekcyjnej)  
- obowiązują maseczki ochronne 
- wychowawca w ciągu ok. 15 minut rozdaje świadectwa grupie uczniów 
- przerwa na dezynfekcję i wietrzenie sali – ok. 10 minut 
- do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie /rodzice pozostają na zewnątrz/ 

/szczegółowe procedury sanitarne zawiera stosowna PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA/ 
 

Klasy - I i IIa (5 oddziałów) 

Miejsce spotkania 
9.30 – 10.10 10.30 – 11.10 11.30 – 12.10 

Gr1 
9.30 

Gr2 
9.55 

Gr1 
10.30 

Gr2 
10.55 

Gr1 
11.30 

Gr2 
11.55 

sala nr 7 
/I piętro/ 

wejście drzwiami głównymi,  
wyjście drzwiami bocznymi przy 
gabinecie pielęgniarki szkolnej  

 

1a 1a    

 

sala nr 8 
/I piętro/ 

wejście drzwiami głównymi,  
wyjście drzwiami bocznymi przy 
gabinecie pielęgniarki szkolnej 

 

1b 1b 2a 2a  

 

sala nr 9 
/I piętro/ 

wejście drzwiami głównymi,  
wyjście drzwiami bocznymi przy 
gabinecie pielęgniarki szkolnej 

 

1c 1c 1d 1d  

 

sala nr 3 
/parter/ 

wejście drzwiami głównymi,  
wyjście drzwiami bocznymi przy 
gabinecie pielęgniarki szkolnej 

 

„0” „0”    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - harmonogram spotkań z uczniami 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
- uczniów w każdej klasie dzielimy na dwie grupy (wychowawca czeka na uczniów przy wyznaczonym wejściu  
do budynku i wprowadza dzieci do sali lekcyjnej)  
- obowiązują maseczki ochronne 
- wychowawca w ciągu ok. 15 minut rozdaje świadectwa grupie uczniów 
- przerwa na dezynfekcję i wietrzenie sali – ok. 10 minut 
- do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie /rodzice pozostają na zewnątrz/ 

/szczegółowe procedury sanitarne zawiera stosowna PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA/ 
 
 
 

Klasy II – V (17 oddziałów) 

Miejsce spotkania 
9.30 – 10.10 10.30 – 11.10 11.30 – 12.10 

Gr1 
9.30 

Gr2 
9.55 

Gr1 
10.30 

Gr2 
10.55 

Gr1 
11.30 

Gr2 
11.55 

sala gimnastyczna 
/wejście od strony boiska/ 

 
2b 2b 5d 5d   

sala nr 7 
/parter/ 

 wejście główne 
 

2d 2d 3f 3f 5e 5e 

hol I piętro 
/I piętro/ 

wejście główne 
 

2c 2c 4b 4b 5f 5f 

sala nr 12 
/I piętro/  

wejście główne 
 

3d 3d     

sala nr 17 
/I piętro/  

wejście nr 2 od dziedzińca 
 

3a 3a 3e 3e 5g 5g 

sala nr 29 
/II piętro/ 

Wejście nr 2 od dziedzińca 
 

3b 3b 4a 4a   

sala nr 32 
/II piętro/ 

wejście nr 2 od dziedzińca 
 

3c 3c 5c 5c 5h 5h 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - harmonogram spotkań z uczniami 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
- uczniów w każdej klasie dzielimy na dwie grupy (wychowawca czeka na uczniów przy wyznaczonym wejściu  
do budynku i wprowadza dzieci do sali lekcyjnej)  
- obowiązują maseczki ochronne 
- wychowawca w ciągu ok. 15 minut rozdaje świadectwa grupie uczniów 
- przerwa na dezynfekcję i wietrzenie sali – ok. 10 minut 
- do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie /rodzice pozostają na zewnątrz/ 

/szczegółowe procedury sanitarne zawiera stosowna PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA/ 
 

Klasy Va,b – VIII (20 oddziałów) 

Miejsce spotkania 
9.30 – 10.10 10.30 – 11.10 11.30 – 12.10 
Gr1 
9.30 

Gr2 
9.55 

Gr1 
10.30 

Gr2 
10.55 

Gr1 
11.30 

Gr2 
11.55 

sala gimnastyczna 
/wejście nr1 bezpośrednio do sali/ 

od strony dziedzińca 
 

8d 8d 5b 5b 7a 7a 

sala gimnastyczna 
/wejście nr2/ 

od strony dziedzińca 
 

8b 8b 6d 6d 7b 7b 

sala nr 18 
/I piętro/ 

wejście od ul. Kościuszki 
 

8c 8c 6g 6g 7c 7c 

sala nr 32 
/I piętro/ 

wejście od ul. Kościuszki 
 

8a 8a 6e 6e 7f 7f 

Sala nr 33 
/II piętro/ 

wejście od ul. Kościuszki 
 

6a 6a 5a 5a 7e 7e 

sala nr 25 
/I piętro/ 

wejście główne od dziedzińca 
 

6b 6b 6h 6h 7d 7d 

sala nr 47 
/II piętro/ 

wejście główne od dziedzińca 
 

6c 6c 6f 6f   

 


