
HARMONOGRAM  ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 

2019/2020 

CZWARTEK 25 czerwca: 

 KLASY 0: 

hol/parter budynek A 

9:00 – 9:30 - klasa 0a 

9:30 – 9:45 – przerwa techniczno - sanitarna 

9:45 – 10:15  -  klasa 0b 

 

Dzieci wchodzą do szkoły w reżimie sanitarnym (2m odstępu, maseczki na ustach i nosie, 

podpisane oświadczenia rodziców o zdrowiu, dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku) 

wejściem od boiska, zajmują wyznaczone miejsce (krzesło). 

Po zakończeniu wychodzą ze szkoły pojedynczo wyjściem na ul. Polną, gdzie są odbierane 

przez rodziców 

 

PIĄTEK 26 czerwca: 

KLASY 1 -3 

godzina 
 

klasa wychowawca 

9:00 – 9:30 2a p. Zbaracka A.  
9:45 – 10:15 1a p. Jasińska S. 

10:30 – 11:00 1b p. Bińczyk M.  
11:15 – 11:45 1c p. Kowalczyk M. 

12:00 – 12:30 3a p. Gruszkiewicz P. 

12:45 – 13:15 3b p. Lisiecka M. 
 

Uczniowie wchodzą w reżimie sanitarnym (2m odstępu, maseczki na ustach i nosie, 

podpisane oświadczenia rodziców o zdrowiu, dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku) 

wejściem od boiska, zajmują wyznaczone miejsce (krzesło). 

Po zakończeniu wychodzą ze szkoły pojedynczo wyjściem na ul. Polną, gdzie są odbierane 

przez rodziców 



KLASY 4 - 8 

KORYTARZ - AULA I PIĘTRO BUDYNEK A  
Uczniowie wchodzą w reżimie sanitarnym 
(2m odstępu, maseczki na ustach i nosie, 
podpisane oświadczenia rodziców o 
zdrowiu, dezynfekcja rąk po wejściu do 
budynku) wejściem głównym, zajmują 
wyznaczone miejsce (znak X na podłodze) 
na „starej” auli. 
 
Po zakończeniu wychodzą ze szkoły 
pojedynczo wyjściem na parterze pod klatką 
schodową (wyjście ewakuacyjne)  - 
korytarzem I pietra, schodzą na parter i pod 
schodami wychodzą na tył szkoły. 
 

godzina 
 

klasa wychowawca 

8:00 – 8:30 4a p. Żytlińska M., p. 
Tomaszewska K. 

8:45 – 9:15 4b p. Chmielewska A. 

9:30 – 10:00 5b p. Milecka Szyszka A. 

10:15 – 10:45 5c p. Dorna E. 

11:00 – 11:30 5d p. Karasiewicz E. 

11:45 – 12:15 5e p. Czapla Szałek M. 

12:30 – 13:00 5f p. Burdzińska A. 

13:15 – 13:45 5g p. Borycka N. 

 

AULA II PIĘTRO BUDYNEK B  

Uczniowie wchodzą w reżimie sanitarnym 
(2m odstępu, maseczki na ustach i nosie, 
podpisane oświadczenia rodziców o 
zdrowiu, dezynfekcja rąk po wejściu do 
budynku) wejściem głównym, zajmują 
wyznaczone miejsce (znak X na podłodze) 
na auli. 
 
Po zakończeniu wychodzą ze szkoły 
pojedynczo wyjściem tzw. klatką zimną 
(wyjście ewakuacyjne) i opuszczają teren 
szkoły 
 

godzina 
 

klasa wychowawca 

8:15 – 8:45 7c p. Kucharska Rabiza M. 

9:00 – 9:30 8a p. Napierała P. 
 

9:45 – 10:15 6b p. Kułakowska K. 

10:30 – 11:00 6c p. Pawlewska A. 

11:15 – 11:45 7a p. Pochmara A. 

12:00 – 12:30 7b p. Dytfeld R. 

12:45 – 13:15 5a p. Adamowicz Ryfa A. 

13:30 – 14:00 6a p. Przyborski A., p. 
Parowicz K. 

 

***15 minutowe przerwy techniczno sanitarne*** 


