
 

 

 

 

 

 

Harmonogram Rozpoczęcia  
Roku Szkolnego 2020/2021 

01 września 2020 r. - wtorek 
   

    Ze    względu    na    trwającą      pandemię    uczniowie    spotykają   się  
z wychowawcami      klas    w   salach    lekcyjnych.   Podczas     spotkania 
z wychowawcą  dzieci zostaną zapoznane z Procedurami bezpieczeostwa 
obowiązującymi w szkole oraz z planem lekcji  na rok szkolny  2020/2021. 
 

 

                                               Rodzice nie wchodzą  do budynku szkoły ! 

 

 

 

 



Klasy Pierwsze - godz. 12.00 
 

Klasa 1a - sala 106 
Uczniowie czekają na wychowawcę klasy przy wejściu nr 1 -  główne wejście  do 
szkoły   i  razem z wychowawcą udają się do  wyznaczonej  sali  lekcyjnej 
 

Klasa 1b - sala 105 
Uczniowie czekają na wychowawcę klasy przy placu zabaw  i razem z wychowawcą 
udają się do  wyznaczonej  sali  lekcyjnej 
 

Klasa 1c - sala 211 
Uczniowie czekają na wychowawcę klasy przy wejściu  nr 6 - wejście przez obiekt  
sportowy i  razem  z wychowawcą udają się do  wyznaczonej  sali  lekcyjnej 
 

Klasa 1d - sala 216 
Uczniowie czekają na wychowawcę klasy przy wejściu  nr 6 - wejście przez obiekt  
sportowy i  razem  z wychowawcą udają się do  wyznaczonej  sali  lekcyjnej 
 

 
Zebrania dla rodziców uczniów klas pierwszych  z wychowawcami  odbędą się  

w dniu 02 września 2020 r. ! 

Szczegółowy harmonogram zebrao zostanie podany  przez wychowawców  klas  

w dniu  01 września 2020 r. ! 

 

 

 

 

 

 

 



Klasy Drugie - godz. 13.00 
 

 

Klasa 2a - sala 207 
Uczniowie czekają na wychowawcę klasy przy wejściu nr 1 -  główne wejście  do 
szkoły   i  razem  z wychowawcą udają się do  wyznaczonych sal  lekcyjnych 
 

Klasa 2b - sala 107 
Uczniowie czekają na wychowawcę klasy przy wejściu nr 1 - główne wejście  do 
szkoły     i razem z wychowawcą udają się do  wyznaczonych sal  lekcyjnych 
 

Klasa 2c - sala 210 
Uczniowie czekają na wychowawcę klasy przy wejściu nr 5 - wejście  od strony 
boisk, za siłownią przy sali 007  i  razem z wychowawcą udają się do  wyznaczonej  
sali  lekcyjnej 
 

Klasa 2d - sala 217 
Uczniowie czekają na wychowawcę klasy przy wejściu nr 6 - wejście przez obiekt  
sportowy i  razem z wychowawcą udają się do wyznaczonej  sali  lekcyjnej 
 

Klasa 2e - sala 212 
Uczniowie czekają na wychowawcę klasy przy wejściu nr 4 - wejście  od strony 
boisk, za siłownią przy sali 015   i  razem z wychowawcą udają się do  wyznaczonej  
sali  lekcyjnej 

 

 

 

 

 

 



Klasy Trzecie 

kl. 3a, kl. 3b - godz. 9.00 

kl. 3c, kl. 3d - godz. 9.30 
 

 

Klasa 3a - sala 105 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 6 -  wejście przez obiekt  
sportowy i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 
 

Klasa 3b - sala 107 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 6 -  wejście przez obiekt  
sportowy i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 

 

 

Klasa 3c - sala 212 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 6 -  wejście przez obiekt  
sportowy i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 
 

Klasa 3d - sala 217 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 6 -  wejście przez obiekt  
sportowy i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasy Czwarte - godz. 9.00 
 
 

 

Klasa 4a - sala 210 
Uczniowie czekają na wychowawcę klasy przy wejściu nr 1 - główne wejście  do 
szkoły  i razem z wychowawcą udają się do  wyznaczonych sal  lekcyjnych 
 

Klasa 4b - sala 010 
Uczniowie czekają na wychowawcę klasy przy wejściu nr 1 - główne wejście  do 
szkoły  i razem z wychowawcą udają się do  wyznaczonych sal  lekcyjnych 

 

Klasa 4c - sala 007 
Uczniowie czekają na wychowawcę klasy przy wejściu nr 5 - wejście  od strony 
boisk, za siłownią przy sali 007 i  razem z wychowawcą udają się do  wyznaczonych 
sal  lekcyjnych 
 
 

Klasa 4d - sala 009 
Uczniowie czekają na wychowawcę klasy przy wejściu nr 5 - wejście  od strony 
boisk, za siłownią przy sali 007 i  razem z wychowawcą udają się do  wyznaczonych 
sal  lekcyjnych 
 

Klasa 4e - sala 015 
Uczniowie czekają na wychowawcę klasy przy wejściu  nr 6 - wejście  przez obiekt 
sportowy i  razem  z wychowawcą udają się do  wyznaczonych sal lekcyjnych 
 

 

 

 

 

 



 

Klasy Piąte - godz. 9.30 
 

 

 

Klasa 5a - sala 104 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 5 - wejście  od strony 
boisk, za siłownią przy sali 007 i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 
 

Klasa 5b - sala 030 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 5 - wejście  od strony 
boisk, za siłownią przy sali 007 i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 
 

Klasa 5c - sala 008 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 5 - wejście  od strony 
boisk, za siłownią przy sali 007 i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasy szóste - godz. 10.00  

 
Klasa 6a - sala 014 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 1 -  główne wejście  do 
szkoły   i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 

Klasa 6d - sala 016 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 1 -  główne wejście  do 
szkoły   i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 

Klasa 6g - sala 100 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 1 -  główne wejście  do 
szkoły   i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 

Klasa 6b - sala 129 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 2 - wejście za  biblioteką 
miejską przy „Klasie pod chmurką” i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 

Klasa 6c - sala 113 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 2 - wejście za  biblioteką 
miejską przy „Klasie pod chmurką” i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 

Klasa 6e - sala 032 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 2 - wejście za  biblioteką 
miejską przy „Klasie pod chmurką” i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 

Klasa 6f - sala 120 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 2 - wejście za  biblioteką 
miejską przy „Klasie pod chmurką” i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 

Klasa 6i - sala 121 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 2 - wejście za  biblioteką 
miejską przy „Klasie pod chmurką” i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 



Klasy siódme - godz. 11.00 
 

Klasa 7a - sala 227 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 1 -  główne wejście  do 
szkoły   i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 

Klasa 7b - sala 218 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 1 -  główne wejście  do 
szkoły   i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 

Klasa 7c - sala 12 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 1 -  główne wejście  do 
szkoły   i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 

Klasa 7d - sala 226 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 1 -  główne wejście  do 
szkoły   i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 

Klasa 7e - sala 234 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 1 -  główne wejście  do 
szkoły   i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 

Klasa 7f - sala 225 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 1 -  główne wejście  do 
szkoły   i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 

Klasa 7i - sala 131 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 1 -  główne wejście  do 
szkoły   i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 

Klasa 7h - sala konferencyjna 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 6 -  wejście przez obiekt  
sportowy i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 
 



Klasy ósme - godz. 12.30 
 

 

Klasa 8a - sala 024 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 2 -  wejście za  biblioteką 
miejską przy „Klasie pod chmurką” i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 

 

Klasa 8c - sala 034 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 2 -  wejście za  biblioteką 
miejską przy „Klasie pod chmurką” i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 

 

Klasa 8d - sala 127 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 2 -  wejście za  biblioteką 
miejską przy „Klasie pod chmurką” i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 

 

Klasa 8e - sala 232 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 2 -  wejście za  biblioteką 
miejską przy „Klasie pod chmurką” i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych 

 

Klasa 8b - sala Centrum nauk Ścisłych 
Uczniowie wchodzą samodzielnie  do szkoły wejściem nr 6 -  wejście przez obiekt  
sportowy i udają się do wyznaczonej  sali  lekcyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wejścia do szkoły 
 

 
 

Nazwa wejścia 
 

Wejście  nr 1 
Wejście główne do szkoły 

 
Wejście  nr 2 

Wejście za  biblioteką miejską przy „Klasie pod chmurką” 

 
Wejście  nr 3 

Wejście przy „Klasie pod chmurką” po schodach w górę do drzwi 
 

Wejście  nr 4 
Wejście  od strony boisk, za siłownią przy sali 015 

 
Wejście  nr 5 

Wejście  od strony boisk, za siłownią przy sali 007 
 

Wejście  nr 6 
Wejście  przez obiekt sportowy 

 

 


