
 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021  

w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 

dla klas pierwszych i uczniów odbierających stypendium  

 

(w przypadku deszczu) 

 

 

godz. 9.00 – spotkanie uczniów klas pierwszych z Dyrekcją i wychowawcami 

(w warsztatach szkolnych) oraz uczniów odbierający stypendium Starosty 

Ryckiego z wychowawcami, a także klasa II TG5 (p. M. Szpadzik).  

 

Po spotkaniu w warsztatach poszczególne klasy kierują się z wychowawcą 

w wyznaczone miejsca.  

 

 kl. I a branżowa (p. B. Barański) – sala nr 7  

 kl. I TE ekonomiczna (p. D. Madejska) – sala nr 5    

 kl. I TH/TG gastronomiczno-hotelarska (p. D. Złotnicka) – sala nr 6 

 kl. II TG5 (p. M. Szpadzik) – sala nr 8 

 

1. Uczniowie zbierają się i oczekują przed budynkiem warsztatów szkolnych. 

Bezwzględnie zachowują dystans społeczny. 

2. Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem.  

3. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, rodzice lub 

opiekunowie i inni) muszą mieć zakryte usta i nos maseczką (chustą, 

przyłbicą).  

4. Po wejściu do budynku wszyscy dezynfekują ręce udostępnionym płynem 

i wykonują polecenia pracowników szkoły. 

5. Następnie kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal na spotkania 

z wychowawcą. 

6. Prosimy uczniów o zabranie ze sobą długopisów.  

 

 

 



Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021  

w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie  

dla klas pierwszych 

 

(w przypadku ładnej pogody) 

 

 

godz. 9.00 – spotkanie uczniów klas pierwszych z Dyrekcją i wychowawcami (małe 

boisko) oraz uczniów odbierający stypendium Starosty Ryckiego z wychowawcami, a 

także klasa II TG5 (p. M. Szpadzik).  

 

Po spotkaniu  poszczególne klasy kierują się z wychowawcą w wyznaczone miejsca. 

 

 kl. I a branżowa (p. B. Barański) – małe boisko   

 kl. I TE ekonomiczna (p. D. Madejska) – duże boisko     

 kl. I TH/TG gastronomiczno-hotelarska (p. D. Złotnicka) – duże boisko  

 kl. II TG5 (p. M. Szpadzik) – przed wejściem do małej sali w warsztatach   

 

1. Uczniowie zbierają się i oczekują przed budynkiem warsztatów szkolnych. 

Bezwzględnie zachowują dystans społeczny oraz muszą mieć zakryte 

usta i nos maseczką (chustą, przyłbicą).  

2. Następnie kierują się bezpośrednio do wyznaczonych miejsc na spotkania 

z wychowawcą. 

3. Prosimy uczniów o zabranie ze sobą długopisów.  

 

 

 


