
Komunikat  
dotyczący rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021 

________________________________________________________________ 

Informujemy, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 8 

nastąpi we wtorek 1 września 2020 r. wyłącznie w formie spotkań uczniów z wychowawcami 

klas i będzie przebiegało według następującego harmonogramu. 

Uczniowie klas I-III rozpoczną rok szkolny w budynku przy ul. Goszczyńskiego 44  

Klasa Godzina  
Miejsce spotkania 

organizacyjnego 

Sala (miejsce 

spotkania uczniów 

z wychowawcą) 

Wychowawca 

I a 830 

wejście na salę 

gimnastyczną 

od strony parkingu 

sala 9 (II p) Katarzyna Gunia 

I b 930 

wejście na salę 

gimnastyczną 

od strony parkingu 

sala 6 (II p) Aneta Adamus 

I c 1030 

wejście na salę 

gimnastyczną 

od strony parkingu 

sala 5 (II p) Agnieszka Warzecha 

II a 800 
wejście główne do holu 

szkoły 
sala 10 (III p) Wioletta Głusek 

II b 800 
wejście główne do holu 

szkoły 
sala 11 (III p) Katarzyna Kruk 

III a 800 
weście na salę gimnastyczną  

od strony parkingu 
sala 13 (III p) Anna Kozakiewicz 

III b 800 
weście na salę gimnastyczną  

od strony parkingu 
sala 12 (III p) Żaneta Grodowska 

III c 800 
weście na salę gimnastyczną  

od strony parkingu 
sala 7 (II p) Katarzyna Jasiukajć 

 

Uczniowie po wejściu do szkoły dezynfekują ręce i udają się z miejsca spotkania 

organizacyjnego do swoich sal pod opieką wychowawców. Po spotkaniu uczniowie zostaną 

odprowadzeni do rodziców, gdzie nauczyciele przekażą najważniejsze informacje odnośnie 

organizacji roku szkolnego.  

Ze względu na konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego dzieci na teren szkoły wchodzą 

same, bez rodziców- wyjątek stanowią uczniowie klas pierwszych (jeden rodzic na dziecko). 

Rodziców obowiązuje zasłanianie nosa i ust maseczką lub przyłbicą. Przypominamy również 

o konieczności zachowania dystansu 1.5 m pomiędzy kolejnymi osobami. 

Organizacja roku szkolnego dla klas pierwszych 

W sali gimnastycznej następuje krótkie spotkanie z Dyrekcją oraz wychowawcą. Wychowawca 

przechodzi z uczniami do wyznaczonej klasy. Rodzice pozostają w sali gimnastycznej  

w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów. Po spotkaniu uczniowie zostaną odprowadzeni 

do rodziców gdzie wychowawcy przekażą najważniejsze informacje.  

Listy z podziałem uczniów klas pierwszych na odziały znajdują się przy wejściu do szkoły.  



Prosimy o punktualne przybycie i przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad sanitarno-

epidemiologicznych. Prosimy o śledzenie informacji na stronie szkoły jak również w dzienniku 

elektronicznym.  

 

Prosimy rodziców klas II i III o wypełnienie dokumentów zawartych w załącznikach  

i przyniesienie ich w dniu 1 września br. 

 

Informujemy, że od dnia 1 września  2020 r. Zespół Szkół nr 2 w skład którego wchodzą Szkoła 

Podstawowa nr 8 i Samorządowe Przedszkolne nr 27 – zmienia nazwę na  

Zespół  Szkolno-Przedszkolny nr 15. 


