
 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021  

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

dla klas II, III i IV  

 

(w przypadku brzydkiej pogody) 

  

1. Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem. Bezwzględnie 

zachowują dystans społeczny. Muszą mieć zakryte usta i nos 

maseczką (chustą, przyłbicą).  

2. Po wejściu do budynku wszyscy dezynfekują ręce udostępnionym 

płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły. 

3. Następnie kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal na spotkania 

z wychowawcą. 

4. Prosimy uczniów o zabranie ze sobą długopisów.  

 

 

godz. 10.00 

 kl. II TH4 (p. D. Piwoński) – sala nr 6   

 kl. II TR4 (p. M. Wilk) – sala nr 7    

 kl. III TEO (p. A. Wojtyś) – sala nr 5  

godz. 10.30 

 kl. IV TE/TH (p. A. Wiśniewska) – sala nr 5  

 kl. II TRR5 (p. E. Świątkowska) – sala nr 6  

 kl. II bg (p. M. Cybula) – sala nr 7  

godz. 11.00 

 kl. II TGR4 (p. R. Pataj) – sala nr 5  

 kl. II  TH5 (p. A. Niedźwiecka) – sala nr 7   

 kl. II ap (p. G. Pachnik-Rutkowska) – sala nr 6  

 



godz. 11.30 

 kl. IV TG (p. E. Kania) – sala nr 5   

 kl. III TH/TG (p. W. Jarząbek) – sala nr 6 

 kl. III a (p. M. Kołaczek) – sala nr 7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021  

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

dla klas II, III i IV  

 

(w przypadku ładnej pogody) 

 

 

 

1. Uczniowie kierują się bezpośrednio do wyznaczonych miejsc na 

spotkania z wychowawcą. 

2. Bezwzględnie należy zachować dystans społeczny oraz mieć 

zakryte usta i nos maseczką (chustą, przyłbicą).  

3. Prosimy uczniów o zabranie ze sobą długopisów.  

 

 

 

godz. 10.00 

 kl. II TH4 (p. D. Piwoński) – małe boisko    

 kl. II TR4 (p. M. Wilk) – duże boisko     

 kl. III TEO (p. A. Wojtyś) – duże boisko     

godz. 10.30 

 kl. IV TE/TH (p. A. Wiśniewska) – małe boisko    

 kl. II TRR5 (p. E. Świątkowska) – duże boisko     

 kl. II bg (p. M. Cybula) – duże boisko     

godz. 11.00 

 kl. II TGR4 (p. R. Pataj) – małe boisko    

 kl. II  TH5 (p. A. Niedźwiecka) – duże boisko     

 kl. II ap (p. G. Pachnik-Rutkowska) – duże boisko     

godz. 11.30 

 kl. IV TG (p. E. Kania) –  małe boisko    



 kl. III TH/TG (p. W. Jarząbek) – duże boisko     

 kl. III a (p. M. Kołaczek) – duże boisko     

 

 

 


