
Harmonogram spotkan  wychowawco w  
z uczniami klas pierwszych i drugich 

26 czerwca 2020 r. 

26 czerwca 2020 r. (piątek) – klasy drugie 

 godz. 900 – 920 – pierwsza połowa dziennika 

 godz. 940 – 1000 – druga połowa dziennika 

1. Klasa II a – pani Anna Żmudzińska – sala 1 

2. Klasa II b – pan Mieczysław Wysztygiel – sala 11 

3. Klasa II c – pani Aleksandra Kiszkiel-Silwanow – sala 108 

4. Klasa II d – pani Dorota Kościuk – sala 107 

26 czerwca 2020 r. (piątek) – klasy pierwsze czteroletniego liceum 

 godz.1000 – 1020 – pierwsza połowa dziennika 

 godz.1040 – 1100 – druga połowa dziennika 

1. Klasa 1aSP – pani Małgorzata Andrejuk – sala 109 

2. Klasa 1bSP – pani Agnieszka Kazimierczuk – sala 101 

3. Klasa 1cSP – pani Agnieszka Remiszewska – sala 102 

4. Klasa 1dSP – pani Joanna Szwed – sala 209 

5. Klasa 1eSP – pani Aneta Jankowska – sala 210 

26 czerwca 2020 r.(piątek) – klasy pierwsze trzyletniego liceum 

 godz.1100 – 1120 – pierwsza połowa dziennika 

 godz.1140 – 1200 – druga połowa dziennika 

1. Klasa 1aPG – pan Tomasz Daniuk – sala 108 

2. Klasa 1bPG – pan Mirosław Leszczyński – sala 1 

3. Klasa 1cPG – pani Bożena Nowakowska – sala 107 

4. Klasa 1dPG – pani Beata Bojarczyk – sala 106 

5. Klasa 1ePG – pani Ewa Staniszewska – sala 11 

Wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa 

1. Na teren szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 



2. Na teren szkoły nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk  

i zachowania 1,5 metrowego odstępu od innych osób, kiedy jest to możliwe. 

4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. 

5. Spotkania mogą odbywać się w grupach liczących maksymalnie 12 osób, zgodnie  

z wcześniej ustalonym harmonogramem. 

6. Nauczyciele są zobowiązani do przekazania uczniom obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa oraz informowania dyrektora szkoły o niepokojących objawach  

u uczniów. 

7. W szkole zostało wyznaczone izolatorium – sala 3, w którym będą przebywać osoby  

z objawami sugerującymi zakażenie chorobą zakaźną. 

 

 

 


