
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, 

 

ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i 

związane z tym ograniczenia, informuję, że 1 września 2020r. nie będzie 

uroczystej akademii z okazji rozpoczęcia nauki w roku szkolnym 

2020/2021.  

 

Rozpoczęcie roku szkolnego zostanie ograniczone tylko do przekazania 

uczniom przez wychowawców klas wszystkich informacji dotyczących 

organizacji nauki w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Dla uczniów objętych dowozem szkolnym zapewniony jest dowóz do 

szkoły zgodnie z harmonogramem obowiązującym w ubiegłym roku 

szkolnym i odwóz ze szkoły o godz. 8.30. W transporcie publicznym 

obowiązują maseczki. 
 

Uczniowie klas IV- VIII przychodzą w maseczkach, dezynfekują ręce przy 

wejściu do szkoły oraz  zachowują dystans społeczny.  

 

Uczniom nie może w klasach towarzyszyć rodzic. Rodzic może poczekać na 

dziecko na boisku szkolnym. 

 

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 
01.09.2020r. (wtorek): 

 
KLASY IV-VIII  godz.8.00  - 8.30. 
 
Uczniowie wchodzą do szkoły bocznym wejściem od strony boiska 
szkolnego od godz. 7.45.  

Na  I piętro przechodzą głównymi schodami 
 

- klasa VIII – sala nr 29 (I piętro) – wych. p. Marzena Pera 

 

- klasa VIIa – sala nr 35 (I piętro) – wych. p. Zbigniew Banaszak 

 

- klasa VIIb – sala nr 34 (I piętro) – wych. p. Anna Grześkowiak  

 

- klasa VI – świetlica szkolna (parter) – wych. p. Barbara Pol  

 

- klasa IV –– sala nr 5 (parter) na uczniów przy bocznym wejściu do szkoły 

będzie czekał wychowawca klasy p. Beata Gałuszka Antczak 



 

Po spotkaniu z wychowawcą klasy uczniowie wychodzą ze szkoły rotacyjnie 

bocznym wyjściem, nie gromadzą się, opuszczają teren boiska szkolnego. 

 

KLASY I-III  godz. 8.00 – 8.30 
 

Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem i na II piętro wchodzą 

bocznymi schodami po prawej stronie od wejścia głównego. Uczniowie 
wchodzą do szkoły od godz. 7.50 
 

- klasa II –sala nr 39,  p. Elżbieta Cieślak 

 

- klasa III –-sala nr 36, p. Hanna  Matuszczak 

 

Uczniom nie może w klasach towarzyszyć rodzic. Rodzic może poczekać na 

dziecko na boisku szkolnym. Po spotkaniu z wychowawcą klasy uczniowie 

wychodzą ze szkoły rotacyjnie głównym wyjściem, nie gromadzą się. 

 

- klasa I 

Uczniowie wchodzą do szkoły z jednym rodzicem/opiekunem bocznym 

wejściem od strony sali gimnastycznej i przechodzą do sali gimnastycznej na 

spotkanie z wychowawcą klasy p. Violettą Chróściak 

 

Do zobaczenia  

Iwona Korniluk 

dyrektor ZSP w Taczanowie Drugim 
 

 

 

 


