
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 
 

 Godzina 8:00 – msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem Józefa 

Robotnika w Katowicach -  Józefowcu. 

 

Ze względu na stan epidemiologiczny, a co za tym idzie obowiązujący reżim 

sanitarny nowy rok szkolny rozpocznie się w innej formule niż to miało miejsce  

w minionych latach.  

 

Uczniowie klas pierwszych: 

 Klasa 1a – godzina 9:30, sala gimnastyczna.  

 Klasa 1b – godzina 12:00, sala gimnastyczna 

Na rozpoczęcie roku szkolnego zapraszamy naszych nowych uczniów wraz  

z jednym opiekunem. Opiekunowie powinni posiadać maseczki zakrywające nos i 

usta oraz zdezynfekować ręce na wejściu do szkoły. 

Wymóg posiadania maseczek nie dotyczy uczniów, którzy tylko dezynfekują ręce na 

wejściu do szkoły. 

 

Uczniowie klas 2 – 8: 

 Klasa 2a – godzina 9:00, sala lekcyjna nr 7, 

 Klasa 2b – godzina 9:00, sala lekcyjna nr 8, 

 

 Klasa 3a – godzina  10:00, sala lekcyjna nr 5, 

 Klasa 3b – godzina 11:30, sala lekcyjna nr 5, 

 Klasa 3c – godzina 11:30, sala lekcyjna nr 7’ 

 

 Klasa 4a – godzina 9:00, sala lekcyjna nr 28, 

 Klasa 4b – godzina 11:00, sala lekcyjna nr 40, 

 

 Klasa 5a – godzina 10:00, sala lekcyjna nr 35, 

 

 Klasa 6a – godzina 10:00, sala lekcyjna nr 31, 

 Klasa 6b – godzina 12:00, sala lekcyjna nr 36, 

 

 Klasa 7a – godzina 12:00, sala lekcyjna nr 37, 

 Klasa 7b - godzina 11:00, sala lekcyjna nr 30, 

 Klasa 7c – godzina 13:00, sala lekcyjna nr 39, 



 

 Klasa 8a – godzina 13:00, sala lekcyjna nr 38, 

 Klasa 8b – godzina 13:00, sala lekcyjna nr 29. 

 

Uczniowie zainaugurują rok szkolny tylko w obecności nauczyciela wychowawcy. 

Rodziców/opiekunów, którzy przyprowadzą dziecko do szkoły prosimy o pozostanie 

przed budynkiem szkoły. Uczniowie nie muszą posiadać maseczek zakrywających 

usta i nos, są jedynie zobligowani do dezynfekcji rąk na wejściu do szkoły.  

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie 

Obecna sytuacja epidemiologiczna nie pozwala nam na rozpoczęcie roku 

szkolnego w formie do tej pory nam znanej. Wszelkie środki ostrożności,  

o przestrzeganie których zwracamy się do Państwa, mają na celu 

zminimalizowanie prawdopodobieństwa zarażenia się koronawirusem przez 

naszych podopiecznych. 

Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy 

nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę w tak trudnej dla nas 

wszystkich sytuacji. 


