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Organizacja zakooczenia  roku szkolnego 2020/2021  klasy 1-3     
 

                                                                                             KLASY  PIERWSZE               

Klasa - wychowawca sala godzina przyjścia godzina zakooczenia 

1a - p. Sosulska, p. Pędzich 49 8.30 9.30 

1b - p. Iwaoska, p. Markowska 54 8.30 9.30 

1 d - p. Kwasigroch, p. Olenderek  48 8.30 9.30 

1c  - p. Jeziorek, p. Rzeźwicka 49 10.30 11.30 

1 e - p. Wyporkiewicz, p. Nadolna 54 10.30 11.30 

Uwagi organizacyjne:  Wejście rodziców i dzieci do atrium od strony segmentu D - bramka za parkingiem  
(zachowanie odległosci). Rodzice zostają w atrium, nauczycielki ustawiają uczniów (maseczki , dezynfekcja rąk)  i zabierają do sal na 
spotkanie. Po przywitaniu w klasach, sprawdzeniu obecności wysłuchaniu nagrania - rozdanie świadectw, omówieniu zasad 
bezpieczeostwa podczas wakacji - wychowawca klasy i wychowawca swietlicy odprowadzają dzieci do rodziców. 

                                                                                   KLASY  DRUGIE                     

2a – p. Mroczek,  p. Kurek 40 8.30 9.30 

2b – p. Maśluszczak,  p. Piegza 39 8.30 9.30 

2c – p. Holzhausen,  p. Rudnik 41 8.30 9.30 

2d – p. Furmanek – Jankowska         
        p. Kowalewska 

39 10.30 11.30 

2e – p. Skoropada, p. Masłyka 41 10. 30 11.30 

2f – p. Graczyk,  p. Lech 40 10.30 11.30 

Uwagi organizacyjne:  Wejście rodziców i dzieci  na dziedziniec główny (zachowanie odległości). Rodzice zostają na dziedziocu, 
nauczycielki ustawiają uczniów (maseczki, dezynfekcja rąk) i zabierają do sal na spotkanie. Po przywitaniu w klasach, sprawdzeniu 
obecności wysłuchaniu nagrania - rozdanie świadectw ,omówieniu zasad bezpieczeostwa podczas wakacji - wychowawca klasy  
i wychowawca swietlicy odprowadzają dzieci do rodziców. 

                                                                                  KLASY TRZECIE                       

3a – p. Zasaoska, p. Pietrowska 06 8.30 9.30 

3b –p. Podsiadło, p. Sinicka 01 8.30 9.30 

3c – p. Dicuk, p. Kopertowska 02 8.30 9.30 

3d –p. Bodkowska, p. Rejek 51 8.30 9.30 

3e – p. Filipkowska, p. Zołdak 50 8.30 9.30 

Uwagi organizacyjne:  Wejście rodziców i dzieci  na boisko  od strony  segmentu A  (zachowanie odległosci). Rodzice zostają na 
boisku , nauczycielki ustawiają uczniów i zabierają do sal na spotkanie (maseczki, dezynfekcja rąk). Po przywitaniu w klasach, 
sprawdzeniu obecności wysłuchaniu nagrania - rozdanie świadectw, omówieniu zasad bezpieczeostwa podczas wakacji - 
wychowawca klasy i wychowawca swietlicy odprowadzają dzieci do rodziców. 
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Organizacja zakooczenia  roku szkolnego 2020/2021  klasy  4-8 
 
 

                                                                            KLASY  CZWARTE            

Klasa - wychowawca sala godzina  
przyjścia 

godzina zakooczenia 

Klasa  IV a - M. Marciniec  21 8.30 9.30 

Klasa  IV b - K. Cichocka  25 8.30 9.30 

Klasa  IV c - M. Gumienna 69 8.30 9.30 

Klasa  IV d - E. Sagan  26 8.30 9.30 

Klasa  IV e - L. Łabudek 24 8.30 9.30 

Uwagi organizacyjne:  Uczniowie wchodzą do szkoły wejsciem przez szatnię (obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk)  
idą prosto do wyznaczonej sali. Po przywitaniu w klasach, sprawdzeniu obecności wysłuchaniu nagrania - rozdanie 
świadectw, lotek,...omówieniu zasad bezpieczeostwa podczas wakacji - wychowawca klasy  odprowadza uczniów do 
wyjscia z szatni. 

                                                                            KLASY  PIĄTE            

Klasa - wychowawca sala godzina  
przyjścia 

godzina zakooczenia 

Klasa V a  -P. Kuśmierek 62 8.30 9.30 

Klasa V b  -  A. Ligocka 70 8.30 9.30 

Klasa V c  - R.Jakubowski  30 8.30 9.30 

Uwagi organizacyjne:  Uczniowie wchodzą do szkoły wejsciem głównym (obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk) idą 
prosto do wyznaczonej sali. Po przywitaniu w klasach, sprawdzeniu obecności wysłuchaniu nagrania - rozdanie 
świadectw, lotek, ...omówieniu zasad bezpieczeostwa podczas wakacji - wychowawca klasy  odprowadza uczniów do 
wyjscia głównego. 

                                                                            KLASY  SZÓSTE            

Klasa - wychowawca sala godzina  
przyjścia 

godzina zakooczenia 

Klasa VI a  – K. Zasłonka 66 10.00  11.00  

Klasa VI b  -  A. Jakubowska 31 10.00  11.00  

Klasa VI c  -  H. Uchwał-Kalka 65 10.00  11.00  

Klasa VI d  -  R. Krzemieo  63 10.00  11.00  

Klasa VI e   - A. Puszczewicz 70  10.00  11.00  

Klasa VI f   - M. Bogdaoska-Bodych   69 10.00  11.00  

Klasa VI g   - M. Sztuba  9 10.00  11.00  

Klasa VI h   -  E. Rakoczy 15 10.00  11.00  

Uwagi organizacyjne:  Uczniowie wchodzą do szkoły wejsciem głównym (obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk) idą 
prosto do wyznaczonej sali. Po przywitaniu w klasach, sprawdzeniu obecności wysłuchaniu nagrania - rozdanie 
świadectw, lotek,...omówieniu zasad bezpieczeostwa podczas wakacji - wychowawca klasy  odprowadza uczniów do 
wyjscia  głównego. 

                                                                              KLASY  SIÓDME            
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Klasa - wychowawca sala godzina  
przyjścia 

godzina zakooczenia 

klasa  VII a  - M. Palica 11 10.30  11.30 

Klasa VII b  - A. Dzierżanowska-Słowik 64   10.30  11.30 

Klasa VII c  - M. Dudziak 25  10.30  11.30 

Klasa VII d  - M. Niedziela 24  10.30  11.30 

Klasa VII e  - M .Kapuśniak  23 10.30  11.30 

Uwagi organizacyjne:  Uczniowie wchodzą do szkoły wejsciem przez szatnię (obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk) idą 
prosto do wyznaczonej sali. Po przywitaniu w klasach, sprawdzeniu obecności wysłuchaniu nagrania - rozdanie świadect, 
lotek, ...omówieniu zasad bezpieczeostwa podczas wakacji - wychowawca klasy  odprowadza uczniów do wyjscia do 
szatni. 

                                                                                            KLASY  ÓSME            

Klasa - wychowawca sala godzina  
przyjścia 

godzina zakooczenia 

Klasa VIII a - J. Pietruszewska 37 9.00 10.00 

Klasa VIII b - B. Brzozowski 37 11.30 12.30 

Uwagi organizacyjne:  Uczniowie wchodzą do sali 37 wejsciem od dziedzioca  (obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk) .  
Program na pożegnanie wspólnie z uczniami przygotowują wychowawcy klas ósmych (rozdanie świadectw, lotek, 
dyplomów, medali, nagrody dla prymusa...) omówieniu zasad bezpieczeostwa podczas wakacji, przypomnienie o 
konieczności odbioru  zaświadczeo o wynikach egzaminu w dniu 9 lipca w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00. 

 


