
 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLASY IV - VIII 

26 czerwca 2020r. (piątek) 

Zakończenie przebiega w dwóch grupach do 12 osób 

 

Klasy IV - stary budynek szkoły 

I grupa – godz. 8.00 

II grupa – godz. 9.00 

Kl. IVa s. 20 

Kl. IVb s. 21 

Kl. IVc s. 22 

Kl. IVd s. 17 

 

► Uczniowie wchodzą do budynku szkoły wejściem od ul. 11 

Listopada przy sali nr 4 i schodami przy sali nr 4 kierują się do 

swoich sal. 

 

Klasy V - stary budynek szkoły 

I grupa – godz. 10.00 

II grupa – godz. 11.00 

Kl. Va s. 20 

Kl. Vb s. 21 

Kl. Vc s. 3 

Kl. Vd s. 2 

Kl. Ve s. 4 

 

► Uczniowie klas Va i Vb wchodzą do budynku szkoły wejściem 

od ul. 11 Listopada przy sali nr 4 i schodami przy sali nr 4 kierują 

się do swoich sal. 

► Uczniowie klas Vc, Vd i Ve wchodzą do budynku szkoły 

wejściem głównym i kierują się do swoich sal. 

 

 

 



 

Klasy VI - nowy budynek szkoły 

I grupa – godz. 8.00 

II grupa – godz. 9.00 

 

Kl. VIa s. 1.15 

Kl. VIb s. 2.11 

Kl. VIc s. 1.04 

Kl. VId s. 1.05 

Kl. VIe s. 2.02 

Kl. VIf s. 1.17 

Kl. VIg s. 1.01 

 

► Uczniowie klas VIb, VIc, VId wchodzą do budynku szkoły 

wejściem głównym przy szatni i schodami przy szatni kierują się do 

swoich klas  

► Uczniowie klas VIa, VIe, VIf i VIg wchodzą do budynku szkoły 

wejściem od ul. Batorego (przy przedszkolu) i schodami przy tym 

wejściu kierują się do swoich sal. 

 

Klasy VII - nowy budynek szkoły 

   I grupa – godz. 10.00 

II grupa – godz. 11.00 

 

Kl. VIIa s. 2.13 

Kl. VIIb s. 1.01 

Kl. VIIc s. 1.13 

Kl. VIId s. 1.04 

Kl. VIIe s. 2.15 

 

► Uczniowie klas VIIa, VIIc, VIId wchodzą do budynku szkoły 

wejściem głównym przy szatni i schodami przy szatni kierują się do 

swoich klas  

► Uczniowie klas VIIb i VIIe wchodzą do budynku szkoły 

wejściem od ul. Batorego (przy przedszkolu) i schodami przy tym 

wejściu kierują się do swoich sal. 



 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLASY VIII 

26 czerwca 2020r. (piątek)  

 

Kl. 

VIIIa 

Godz. 

8.00 

sala nr 13 

(parter stary 

budynek) 

Wejście główne przez szatnię 

stary budynek szkoły 

Kl. 

VIIIb 

Godz. 

8.00 

sala gimnastyczna 

II piętro 

 (stary budynek) 

Wejście 

od ul. 11 Listopada przy świetlicy 

(schody przy świetlicy) 

Kl. 

VIIIc 

Godz. 

8.00 

Stołówka 

(nowy budynek) 

Wejście przez patio bezpośrednio do 

stołówki 

Kl. 

VIIId 

Godz. 

9.00 

sala gimnastyczna 

II piętro 

 (stary budynek) 

Wejście główne przez szatnię 

stary budynek szkoły 

Kl. 

VIIIe 

Godz. 

9.00 

sala nr 13 

(parter stary 

budynek) 

Wejście 

od ul. 11 Listopada przy świetlicy 

(schody przy świetlicy) 

 

 

 

 


