
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Karlinie                      

1 września 2020r. 

Szanowni Rodzice i Uczniowie, rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w salach 

lekcyjnych zgodnie z podanym harmonogramem.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego prosimy o przestrzeganie zasad: 

- 1,5 m dystansu społecznego pomiędzy osobami, 

- do szkoły wchodzą tylko uczniowie pamiętając o zakryciu ust i nosa, 

- w strefie wydzielonej szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, 

- uczeń unika większych skupisk osób na korytarzu szkolnym i przed budynkiem. 

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 

 

Klasa Wychowawca Godzina Sala Wejście 

I a Kolicka Dominika 9.30 46 

spotkanie na boisku/przejście 

do sali lekcyjnej (uczniowie       

z wychowawcą) 

I b 
Paszkowska-Tomaszewska 

Marta 
10.00 20 

spotkanie na boisku/przejście 

do sali lekcyjnej (uczniowie      

z wychowawcą) 

I c Rudzis Natalia 9.45 48 

spotkanie na boisku/przejście 

do sali lekcyjnej (uczniowie    

z wychowawcą) 

II a Kołodziejczyk Dorota 9.30 19 główne od stołówki 

II b Lempa Renata 9.00 45 główne od stołówki 

II c Wołgin Magdalenia 9.50 43 główne od stołówki 

III a Peplińska Marzena 9.15 44 główne od stołówki 

III b Piłkowska Lidia 10.00 47 od boiska z prawej strony 

III c Wardak Mariola 10.10 21 od boiska z prawej strony 

IV a Sołtys Halina 10.15 26 główne 

IV b Nowaczyk Adam  10.10 25 od boiska z lewej strony  



Klasa Wychowawca Godzina Sala Wejście 

IV c Walasek Iwona 9.50 22 od boiska z prawej strony  

V a Potomski Norbert 9.30 27 główne 

VI a Tomczyk Marta 10.15 29 główne od stołówki 

VI b Ryblewska Aleksandra 10.00 28 główne 

VI c Niedzielska Elżbieta 10.10 37 główne  

VII a Patyk-Sadowska Oliwia 10.00  
od „ryneczku” boczne drzwi 

do sali gimnastycznej 

VII b Kochanowska Lidia 9.50 39 główne 

VII c Suchecka Agnieszka 9.00 30 od boiska z prawej strony  

VII d Matuszewska Marzena 10.20 36 od boiska z lewej strony 

VIII a Walasek Iwona 9.00 33 od boiska z lewej strony 

VIII b Patyk-Sadowska Oliwia 10.00  
od „ryneczku” boczne drzwi 

do sali gimnastycznej 

 

Uwaga! 

Uczniowie dojeżdżający proszeni są o wejście do szkoły i kierowanie się do swoich sal 

lekcyjnych bez względu na godzinę rozpoczęcie roku szkolnego w danej klasie. 

        Beata Pawlik – dyrektor szkoły 


