
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Środa 1.09.2021

WEJŚCIE NR 1
(wejście główne do szkoły)

WEJŚCIE NR 2
(wejście od strony parkingu przy żółtych drzwiach)

godz. 9.00 klasa 2a – sala 1.18          
                  klasa 2c – sala 1.16
                  klasa 2d – sala 1.35

                 klasa 3a – sala 1.41
                 klasa 3b – sala 1.32
                 klasa 3c – sala 1.21
                 klasa 3d – sala 1.22

godz. 9.30 klasa 2b – sala 1.18
                  klasa 4a – sala 1.3
                  klasa 4b – sala 0.43
                  klasa 4c – sala 1.13
                  klasa 5a – sala 1.16
                  klasa 5b – sala 1.2
                  klasa 5cs – sala 1.21

godz. 10.00 klasa 6a – sala 1.22
                  klasa 6b – sala 1.16
                  klasa 7a – sala 1.53
                  klasa 7b – sala 1.2
                  klasa 7c – sala 1.21
                  klasa 7ds – sala 1.13
                  klasa 8a – sala 1.3
                  klasa 8c – sala 0.43

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 
jedynie w salach lekcyjnych z wychowawcą.   
Na spotkanie z wychowawcą przychodzą tylko 
uczniowie (bez rodziców). 
W tym dniu obowiązuje strój galowy oraz 
procedury sanitarno - epidemiologiczne 
związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem 
COVID – 19 (maseczki, dezynfekcja rąk oraz 
zachowanie dystansu społecznego).

godz. 8.00 klasa 0a i 0b – aula widowiskowa
Na spotkanie z wychowawcą uczeń wchodzi z 
jednym rodzicem. 
W tym dniu obowiązuje strój galowy oraz 
procedury sanitarno - epidemiologiczne związane 
ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID – 19 
(maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie 
dystansu społecznego).
Po rozpoczęciu roku szkolnego w auli 
widowiskowej dzieci pozostają na zajęcia z 
wychowawcą. Szkoła pracuje do godz. 17.30

9.00 klasa 1a – aula widowiskowa
9.45 klasa 1b – aula widowiskowa
10.30 klasa 1c – aula widowiskowa
11.15 klasa 1d – aula widowiskowa

Na spotkanie z wychowawcą uczeń wchodzi z 
jednym rodzicem. 
W tym dniu obowiązuje strój galowy oraz 
procedury sanitarno - epidemiologiczne związane 
ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID – 19 
(maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie 
dystansu społecznego).


