
Rozpoczęcie  Roku Szkolnego 2020/2021 

Zbliżamy się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w reżimie 

sanitarnym. Szkoła będzie pracowała zgodnie z opracowanymi 

procedurami, które zostały umieszczone na naszej stronie.  

Uczniowie będą przychodzić, przyjeżdżać do szkoły zgodnie z 

planem podanym przez wychowawców. Zostały wyznaczone 

wejścia dla każdej grupy uczniów. W pierwszym miesiącu roku 

szkolnego uczniowie klas IV-VIII nie będą korzystać z szatni. 

Wejścia do szkoły:  

- klasy I-III oraz zerówki wchodzą wejściem przez szatnie i kierują się 

do odpowiednich sal: 

0a- sala 1 

0 b – sala 8 

I a – sala nr 3 

Ib – sala nr 6 

II a – sala nr 7 

II b- sala nr 5 

III a – sala nr 4 

III b – sala nr 2 

-  wejściem od od strony Orlika wchodzą: 

- IV b – sala 12 

- V a – sala 9 

- VI b – sala 13 



- VI c – sala 11 

- VII b – sala 10 

- VII c – sala 14 

- VIII c – sala 16 

-  Wejściem głównym wchodzą: 

- IV a – sala 27 

- VI a – sala 18 

-VII a – sala 17 

- VIII a – sala 28 

- VIII b – sala 28 a 

Podane sale i wejścia są przypisane na stałe do danego zespołu 

klasowego. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

GODZINA 8:00- ROK SZKOLNY ROZPOCZYNAJĄ KLASY I-III ORAZ 

KLASY IV AB I V A.  Uczniowie dojeżdżający  przyjeżdżają do szkoły 

wg poniżej podanego planu przywozów i kierują się wyznaczonymi 

wejściami do szkoły do podanych sal lekcyjnych(oprócz klas I). Na 

teren szkoły nie wchodzą rodzice. Jedynie rodzice klas pierwszych 

mogą wejść na teren placówki w maseczce. Z każdym dzieckiem klas 

pierwszych może wejść jeden rodzic. Klasy pierwsze mają spotkanie 

na dużej Sali gimnastycznej i  01.09.2020r. wchodzą wejściem od 

strony biblioteki bezpośrednio na salę gimnastyczną zachowując 

odpowiedni dystans. 

 



Dyżury nauczycieli w dniu 01.09.2020 od 7:40 do 8:45 

- wejście przy szatni- R. Sarbak 

- korytarz I-III – I.Ławniczak 

- wejście od strony Orlika -L. Igła 

- wejście główne- S. Domski 

Przywóz uczniów na godzinę 8:00  
Witków  7:05 
Chrzanowo  7:06 
Wysokie  7:12 
Dąbrowa  7:15 
Kaczkowo  7:18 
Łęczyn Górny 7:05 
Świetlino  7:10 
 
Świchówko- 7:10 
Świchowo- 7:15 
Pużyce 7:20 
Brzeźno Małe  7:05 
Brzeźno  7:25 
Kisewo  7:42 
Strzelęcino  7:44 
 
Wielistowo 7:23 
Węgornia 7:31 
Dąbrówka Wlk. 7:39 
Godętowo 7:45  

Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły o godzinie 7:55. 

Odwóz: 8:30 

 



GODZINA 9:30- ROK SZKOLNY ROZPOCZYNAJĄ KLASY VI-VIII 

Uczniowie dojeżdżający  przyjeżdżają do szkoły wg poniżej 

podanego planu przywozów i kierują się wyznaczonymi wejściami 

do szkoły do podanych sal lekcyjnych. 

Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły o godzinie 9:25 i 

zachowując dystans wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami. 

Wychowawcy klas są w salach  od godziny 9:15. 

Godzina: 9:30 –  

Przywóz: 

Witków  8:45   
Chrzanowo  8:50  
Wysokie  8:55   
Dąbrowa  9:00  
Kaczkowo  9:05  
Łęczyn Górny 9:10  
Świetlino  9:15   
 
Świchowo 9:05 (4) 
Pużyce 9:00  (5) 
Brzeźno Małe  9:15  (1) 
Brzeźno  8:50 (18) 
Kisewo  8:45  (1) 
Strzelęcino  8:40  (3) 
 
Wielistowo  9:00  (3) 
Węgornia  8:40 (1) 
Dąbrówka Wlk.  8:50 (0) 
Godętowo 9:05( 3) 

Odwóz o godzinie 10:00 

 



 

Dyżury nauczycieli w dniu 01.09.2020 od 9:15-10:15 

- wejście od strony Orlika –K.Sałata 

- wejście główne- D.Wałdowska 


