
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 

1 września 

 

Szkoła  klasy I – VIII     8.00 – 8.30 

 

Nie ma uroczystości na sali gimnastycznej, dzieci udają się 

bezpośrednio do swych sal. 

Tylko spotkanie z wychowawcami w klasach. 

Wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk. 

 

 klasa VIII spotkanie w sali nr 4  

 klasa VI spotkanie w sali nr 3 

 

Klasy wchodzą wejściem głównym od ul. Śremskiej. 

Uczniowie nie gromadzą się, wchodzą do klas pojedynczo. 

Po spotkaniu w klasach opuszczają teren szkoły. 

 

 klasa VII spotkanie w sali nr 5 

 klasa V spotkanie w sali nr 6 

 

Klasy wchodzą wejściem od strony boiska jak na przerwę. 

Uczniowie nie gromadzą się, wchodzą do klas pojedynczo. 

Po spotkaniu w klasach opuszczają teren szkoły. 

 

 klasa IIIa spotkanie w sali nr 15 

 klasa II spotkanie w sali nr 16 

 klasa I spotkanie w sali nr 20 

 

Klasy wchodzą wejściem bocznym do szkoły. 

Uczniowie nie gromadzą się, wchodzą do klas pojedynczo. 

Po spotkaniu w klasach opuszczają teren szkoły. 

 

 klasa IIIb spotkanie w sali nr 1 

 

Klasa wchodzi wejściem głównym od ul. Śremskiej. 

Uczniowie nie gromadzą się, wchodzą do klas pojedynczo. 

 



Po spotkaniu w klasach opuszczają teren szkoły. 

 

 

Dowóz jak w dzień powszedni, powrót po zakończeniu                              

o godz. 8.30. 

 

Mimo tego bardzo prosimy rodziców o dowiezienie dzieci. 

 

Do szkoły wchodzą tylko uczniowie. Rodzice pozostają poza 

budynkiem szkolnym. 

 

Autobus 

Kruczyn  6.40 

Chromiec  6.50 

Boguszyn  6.55 

Boguszynek  7.00 

Świętomierz/Chromiec 7.10 

Boguszyn  7.15 

 

  

Przedszkole  9.00 – 9.30 

 

Prosimy rodziców o dowiezienie dzieci. 

Dla oddziałów przedszkolnych nie ma dowozów. 

 

Nie ma uroczystości na sali gimnastycznej, dzieci udają się 

bezpośrednio do swych sal z jednym opiekunem 

(rodzice/opiekunowie w maseczkach + jednorazowe rękawiczki). 

Wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk. 

Tylko spotkanie z wychowawcami w klasach. 

 

Dzieci z rodzicem/opiekunem wchodzą wejściem głównym                          

od ul. Śremskiej. 

Dzieci i rodzice/opiekunowie nie gromadzą się, wchodzą do klas 

pojedynczo. 

Po spotkaniu w klasach opuszczają teren szkoły. 

 


