
Plan rozdania przez wychowawców świadectw dla chętnych osób  

26 czerwca 2020 r. 

 

Nieodebrane w dniu 26 czerwca br. świadectwa będzie można odebrać na początku kolejnego roku 

szkolnego lub wyjątkowo w razie potrzeby po zakończeniu zajęć dydaktycznych w innym terminie 

po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem szkoły. 

 

Bardzo prosimy Wszystkich o respektowanie poniższych zasad.   

1. Uczniowie każdej klasy wchodzą oddzielnym wejściem na krótkie spotkanie z 

wychowawczyniami (w przypadku niekorzystnej pogody). W przypadku ładnej pogody 

wychowawczynie wychodzą do uczniów we wskazane poniżej miejsca. Prosimy sprawdzić w 

poniższym harmonogramie miejsca wejścia uczniów na teren szkoły. Uczniowie klas 8SP mają 

spotkanie tylko na sali gimnastycznej. 

2. Rodzice oczekują na swoje dzieci poza budynkiem szkoły z zachowaniem dystansu 

społecznego. Prosimy o wyrozumiałość. 

3. Miejsca spotkań: 

 

Niekorzystna pogoda Słoneczny dzień 

sala gimnastyczna, wejście boczne na salę 

gimnastyczną od strony boiska 

boisko szkolne 

hol Ziętka – wejście boczne przedszkolne od 

placu zabaw „Radosna szkoła” 

teren przed przedszkolem  

korytarz przy salach 102 i 103, wejście główne po 

schodach frontowych 

teren przed fasadą budynku i frontowymi 

schodami (od ul. Miki) 

 

4. Uczestników spotkania obowiązują maseczki lub przyłbice – wychowawca będzie podawać 

świadectwa oraz nagrody książkowe w rękawiczkach. Do każdej klasy będzie wyznaczony 

dodatkowy nauczyciel. 

5. Bardzo prosimy o zrezygnowanie w tym roku szkolnym z tradycyjnych kwiatów. 

6. Uczniowie nie powinni pozostawać na terenie budynku szkoły lub na terenie zewnętrznym po 

zakończonym spotkaniu. 

7. Uwaga: plac zabaw jest przeznaczony tylko dla dzieci przebywających w tym dniu 

w przedszkolu. 

 



Harmonogram 

Godz. 8.00 – sala gimnastyczna – spotkanie dla klas 8SP – dyrektor oraz wychowawczynie (uwaga: 

wejście boczne na salę gimnastyczną) 

Klasa VIII a – wych. Beata Stradowska 

Klasa VIII b – wych. Anna Kuś 

 

Godz. 8.15 – odbiór świadectw od wychowawców 

Klasa V b – wych. Joanna Polewik i p. Marek Czogalik (hol Ziętka – wejście boczne przedszkolne) 

 

Godz. 9.00 – odbiór świadectw od wychowawców 

Klasa Ia – wych. Justyna Olszówka i p. Monika Kromolan (korytarz przy salach 102 i 103 – wejście 

główne po schodach) 

Klasa Ib – wych. Wiktoria Owsiak-Lulek i p. Marek Czogalik (hol Ziętka – wejście boczne przedszkolne) 

Klasa Ic – wych. Izabela Koszela i p. Agata Korepta (sala gimnastyczna – wejście boczne na salę) 

 

Godz. 10.00 – odbiór świadectw od wychowawców 

Klasa IIa – wych. Grażyna Makowska i p. Magdalena Hołyńska (korytarz przy salach 102 i 103 – 

wejście główne po schodach) 

Klasa IIb – wych. Bożena Grocholska i p. Klaudia Kuberek (hol Ziętka – wejście boczne przedszkolne) 

Klasa IIc – wych. Marta Mączka i p. Katarzyna Zborowska (sala gimnastyczna – wejście boczne na salę) 

 

Godz. 11.00 – odbiór świadectw od wychowawców 

Klasa IIIa – wych. Anna Placek i p. Aneta Śliwka (sala gimnastyczna – wejście boczne na salę) 

Klasa IIIb – wych. Elżbieta Kozobucka  i p. Barbara Rusin (hol Ziętka – wejście boczne przedszkolne) 

Klasa IIIc – wych. Beata Kasza i p. Mateusz Siwiec (korytarz przy salach 102 i 103 – wejście główne po 

schodach) 

 

Godz. 12.00 – odbiór świadectw od wychowawców 

Klasa VII a – wych. Justyna Wrońska i p. Mateusz Siwiec (sala gimnastyczna – wejście boczne na salę) 

Klasa IVa – wych. Agata Marks i p. Anna Jakiesz-Błasiak (korytarz przy salach 102 i 103, wejście 

główne po schodach) 

Klasa V a – wych. Paulina Wiatrowska i p. Aleksandra Cieśla (hol Ziętka – wejście boczne 

przedszkolne) 

 

Godz. 13.00 – odbiór świadectw od wychowawców 



Klasa V c – wych. Agnieszka Gucwa i p. Anna Wilczek (sala gimnastyczna – wejście boczne na salę) 

Klasa V d – wych. Grażyna Morga i p. Marzena Moroz (hol Ziętka – wejście boczne przedszkolne) 

Klasa VI a – wych. Miranda Duda i p. Elżbieta Śliwińska (korytarz przy salach 102 i 103 – wejście 

główne po schodach) 

 

Godz. 14.00 – odbiór świadectw od wychowawców 

Klasa VII b – wych. Aleksandra Grzegorzek i p. Marzena Moroz (sala gimnastyczna – wejście boczne 

na salę) 

Klasa VI b – wych. Bogusława Kurowska i p. Anna Wilczek (korytarz przy salach 102 i 103 – wejście 

główne po schodach) 

Klasa VI c – wych. Sabina Kot i p. Katarzyna Kostelecka (hol Ziętka – wejście boczne przedszkolne) 

 

 


