
Drogi ósmoklasisto! 

W dniu 16 czerwca 2020r. (wtorek), będzie po raz pierwszy wchodzić na teren szkoły 

i do budynku szkoły przed egzaminem ósmoklasisty. 

BARDZO WAŻNE - wszystkie osoby, w tym również uczniowie 

wchodzący na teren szkoły muszą zasłaniać usta i nos maseczką lub przyłbicą oraz zachować, 

co najmniej 1,5 m odległości między sobą. 

Zasady wpuszczania uczniów w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020r. znajdują się 

w procedurach i zasadach bezpieczeństwa opublikowanych w tej zakładce. 

W tym komunikacie poznasz jedynie kilka informacji, które pomogą Ci we właściwym odczytaniu 

załączników do wyżej wymienionych dokumentów. 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły dokładnie o wyznaczonej porze. 

2. Ustawiają się wzdłuż ogrodzenia szkoły. Osoby, które wchodzą wejściem nr 1 (furtka) 

ustawiają się w kierunku ulicy Teligi. Osoby wchodzące wejściem nr 2 (brama wjazdowa) 

ustawiają się w kierunku ulicy Sobieskiego. 

3. Wszyscy stają (z zachowaniem odpowiedniej odległości) zgodnie z ustalonym sposobem 

wpuszczania, np. sala 102, godz. 8:30, wejście na teren szkoły nr 1, wejście do budynku nr 4, 

w kolejności: C01, C02, C03,…itd. lub sala 215, godz. 8:25, wejście na teren szkoły nr 2, 

wejście do budynku nr 3, w kolejności: B01, B02, B03,…itd. (szczegóły w załączniku nr 1.) 

4. Wszystkie wejścia na teren i do budynku szkoły będą odpowiednio oznaczone, dyżurujący 

nauczyciele pomogą Ci w sprawnym przemieszczaniu się do sali egzaminacyjnej. 

5. Po wejściu do budynku szkoły zostaniesz pokierowany do miejsca, w którym możesz 

pozostawić rzeczy. 

6. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej zdezynfekujesz ręce. 

7. Stosuj się do zasad bezpieczeństwa podczas egzaminu, zamieszczonych w zakładce 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (PILNE) na stronie internetowej szkoły. 

Dziś, od wicedyrektora szkoły Aleksandry Kaniewskiej, otrzymasz na swoje konto w Librusie 

wiadomość, do której zostanie dołączony załącznik nr 1, w którym znajdziesz między innymi 

szczegóły dotyczące kolejności ustawiania się przed wejściem na teren szkoły. 

Bardzo proszę o bezwzględne przestrzegania zasad bezpieczeństwa zwłaszcza godzin 

przyjścia do szkoły, ustawiania się we właściwym miejscu z zachowaniem odpowiedniego 

dystansu społecznego. 

 

 

Dyrektor Szkoły 

(-) Jarosław Koszański 


