
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022  
 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się                 

1 września 2021r. (środa) zgodnie z harmonogramem i wytycznymi. 

Uczniowie, rodzice i opiekunowie przebywając na terenie szkoły stosują się do 

wymogów reżimu sanitarnego (zasłonięte usta i nos, dezynfekcja rąk lub rękawiczki, 

zachowany dystans społeczny przynajmniej 1,5 m). 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego klas pierwszych godz. 9.00 - uczniowie z jednym rodzicem               

w ścisłym reżimie sanitarnym. Ogólne spotkanie z dyrektorem szkoły na wewnętrznym patio 

od strony byłego gimnazjum, wejście główną bramą lub od strony BCK Scena; w dalszej 

części spotkanie z wychowawcami w salach: 

IA-24, IB-128, IC -130, ID - 121, IE - 122 

Rozpoczęcie roku szkolnego klas czwartych godz. 10.00 - ogólne spotkanie z dyrektorem 

szkoły na wewnętrznym patio od strony byłego gimnazjum, wejście główną bramą lub od 

strony BCK Scena; w dalszej części spotkanie z wychowawcami w salach: 

4A – 32, 4B – 30, 4C- 131, 4D-38, 4E-35, 4F-53 

Uczniowie klas drugich godz. 9.15 spotkanie indywidualne z wychowawcami w salach:  

IIA - 25, IIB - 115, IIC - 113, IID - 120, IIE - 127. Wejście do szkoły  

od strony ul. Królowej Jadwigi. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły 

z wychowawcami. 

Uczniowie klas trzecich godz. 10.30 spotkanie indywidualne z wychowawcami w salach: 

IIIA - 127, IIIB - 130, IIIC - 25, IIID - 128, IIIE - 122, IIIF - 24. Wejście do szkoły od strony                  

ul. Królowej Jadwigi. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły 

z wychowawcami.  

Uczniowie klas piątych i szóstych godz. 10.45 spotkanie indywidualne  

z wychowawcami w salach: VA- 29, VB - 132, VC - 36, VD - 133, VE - 34, VF -113, VIA - 33,             

VIB - 37. Wejście do szkoły bramą główną. Uczniowie 

wchodzą do budynku szkoły z wychowawcami.  

Uczniowie klas siódmych godz. 11.30 spotkanie indywidualne  

z wychowawcami w salach: VIIA - 143, VIIB - 145, VIIC - 138, VIID - 134, VIIE-39, VIIF - 44, 

VIIG - 136, VIIH - 37. Wejście do szkoły od strony dawnego gimnazjum.  

Uczniowie klas ósmych godz. 12.30 spotkanie indywidualne  

z wychowawcami w salach: VIIIA - 143, VIIIB - 53, VIIIC - 38, VIIID - 39, VIIIF - 43, VIIIG -

 135, VIIIH - 136, VIII i - 138. Wejście do szkoły od strony dawnego gimnazjum. VIIIE 

godzina 12.00 sala 40. 

W przypadku złej pogody rozpoczęcie roku szkolnego klas pierwszych odbędzie się bezpośrednio z 

wychowawcami w salach lekcyjnych, natomiast rozpoczęcie roku szkolnego uczniów klas czwartych 

odbędzie się w hali sportowej.   


