
Nie korzystamy z wejścia głównego – wejście w tym dniu na egzamin maturalny  dla maturzystów. 
Dla kandydatów do szkoły odbiór dokumentów w wejściu głównym i przy bibliotece szkolnej. 
 

Harmonogram rozdania świadectw promocyjnych dla klas pierwszych – 26 czerwca 2020r. 

W związku z planowanym wydaniem świadectw uprzejmie informujemy, że zostały ustalone niżej podane warunki ich 

odbioru z uwagi na konieczność zachowania wyjątkowych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego z powodu 

epidemii koronawirusa. 

Odbiór świadectw i innych dokumentów przez uczniów klas pierwszych w piątek od godziny 10.00 do godziny 15.00. 
dla wyznaczonych klas: 

Klasa Wychowawca Godzina  Wejście do szkoły 

3AS – 
Branżowa 
Szkoła  I 
Stopnia nr 
6 

Sylwia Urban 9.30-10.30. Ul Naruszewicza Warsztaty 

1AG Lucyna Żebrakowska 11.00-12.00 Ul Naruszewicza - fontanna 

1BG Bożena Kołodziej 12.00-13.00 Ul Naruszewicza Warsztaty 

1CG Anżelika Gan 12.00-13.00 Ul Spytka Ligęzy główne potem na parking na boisku - 
wejście od boiska 

1DG Renata Szajna 12.00-13.,00 ul.Spytka Ligęzy wejście od schodków przy małym 
parkingu 

1EG Gabriela Kiepura 12.00-13.,15 Ul Naruszewicza - fontanna 

1FG Jadwiga Domaradzka 13.30-14.30 Ul Naruszewicza - fontanna 

1GG Małgorzata Paśko 13.15-14.30 ul.Spytka Ligęzy wejście od schodków przy małym 
parkingu 

1HG Marcin Paśko 14.00-15.00 Ul Naruszewicza Warsztaty 

1AS Maria Drewniak 10.00-11.00 Ul Spytka Ligęzy główne potem na parking na boisku - 
wejście od boiska 

1BS Anna Kielar 10.00-11.00 ul.Spytka Ligęzy wejście od schodków przy małym 
parkingu/parking dla gości/ 

1CS Danuta Perdeus 10.00-11.00 Ul Naruszewicza - fontanna 

1DS Beata Kaczmarska 11.00-12.00 Ul Naruszewicza Warsztaty 

1ES Dorota Buczko 11.00-12.00 Ul Spytka Ligęzy główne potem na parking na boisku - 
wejście od boiska 

1FS Dariusz Trzeciak 11.00-12.00 ul.Spytka Ligęzy wejście od schodków przy małym 
parkingu 

1RS – 
Branżowa 
Szkoła  I 
Stopnia nr 
6 

Małgorzata Gałan 13.00-14.00 Ul Naruszewicza Warsztaty 

1RG – 
Branżowa 
Szkoła  I 
Stopnia nr 
6 

Magdalena Łuka 13.00-14.00 Ul Spytka Ligęzy główne potem na parking na boisku - 
wejście od boiska 

Proszę o bezwzględne przestrzeganie wyznaczonych terminów i wejść do szkoły. 

Przy odbiorze konieczne jest okazanie legitymacji szkolnej, posiadanie maseczki zakrywającej usta i nos, 
długopisu i teczki na dokumenty. 

Organizacja: 
Zachowujemy odległość w kolejce 2 m. Wychodzi osoba, która wybrała dokumenty, natychmiast kieruje się do wyjścia 
lub do samochodu i opuszcza teren szkoły.  NASTĘPNI WYZNACZENI UCZNIOWIE CZEKAJĄ.  



Pamiętajmy, że obowiązują nas wszystkich obostrzenia i zalecenia sanitarne związane z Covid-19, proszę o 
przestrzeganie, gdyż inaczej będziemy zmuszeni zawiesić wydawanie świadectw. 

Uczniowie, którzy w tym dniu nie odbiorą świadectwa, mogą odebrać je w czasie wakacji w sekretariacie w godz. 

9.00-12.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym) lub we wrześniu. 

Harmonogram rozdania świadectw promocyjnych dla klas drugich – 29 czerwca 2020 r. 

W związku z planowanym wydaniem świadectw uprzejmie informujemy, że zostały ustalone niżej podane warunki ich 
odbioru z uwagi na konieczność zachowania wyjątkowych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego z powodu 
epidemii koronawirusa. Odbiór świadectw i innych dokumentów przez uczniów klas drugich w poniedziałek od 
godziny 10.00 do godziny 11.00. według zamieszczonego poniżej harmonogramu dla wyznaczonych klas: 

Klasa Wychowawca Godzina  Wejście do szkoły 

2AS – 
Branżowa 
Szkoła  I 
Stopnia nr 
6 

Marciniec Anna 8.00-9.00 Ul Naruszewicza Warsztaty 

2AT Agnieszka Solarska 8.00-9.00 Ul Naruszewicza - fontanna 

2DT Agnieszka Młynarczyk 9.00-10.00 Ul Naruszewicza Warsztaty 

2ET Mirosława 
Zwierzchowska 

8.00-9.00 Ul Spytka Ligęzy główne potem na parking na boisku - 
wejście od boiska 

2FT Grzegorz Wałecki 10.00-11.00 Ul Naruszewicza - fontanna 

2GG Joanna Kilarska 10.00-11.00 Ul Naruszewicza Warsztaty 

Uczniowie, którzy w tym dniu nie odbiorą świadectwa, mogą odebrać je w czasie wakacji w sekretariacie w godz. 

9.00-12.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym) lub we wrześniu. 

Harmonogram rozdania świadectw promocyjnych dla klas trzecich  – 29 czerwca 2020 r. 

W związku z planowanym wydaniem świadectw uprzejmie informujemy, że zostały ustalone niżej podane warunki ich 
odbioru z uwagi na konieczność zachowania wyjątkowych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego z powodu 
epidemii koronawirusa. Odbiór świadectw i innych dokumentów przez uczniów klas trzecich w poniedziałek od 
godziny 11.00 do godziny 15.00. według zamieszczonego poniżej harmonogramu dla wyznaczonych klas: 

Klasa Wychowawca Godzina  Wejście do szkoły 

3AT Marta Lewek 11.30-12.30. Ul Naruszewicza - fontanna 

3BT Agnieszka Rak 11.30-12.30 Ul Naruszewicza Warsztaty 

3CT Kamila Buraś 11.30-12.30 Ul Spytka Ligęzy główne potem na parking na boisku - 
wejście od boiska 

3DT Anna Mikielewicz 12.30-13.30 Ul Spytka Ligęzy główne potem na parking na boisku - 
wejście od boiska 

3ET Zwierzchowska 
Mirosława 

12.30-13.30 Ul Naruszewicza - fontanna 

3FT Bochnowska Janina 12.30-13.30 Ul Naruszewicza Warsztaty 

Proszę o bezwzględne przestrzeganie wyznaczonych terminów i wejść do szkoły. 

Przy odbiorze konieczne jest okazanie legitymacji szkolnej, posiadanie maseczki zakrywającej usta i nos, 
długopisu i teczki na dokumenty.  

Organizacja: 
Zachowujemy odległość w kolejce 2 m. Wychodzi osoba, która wybrała dokumenty, natychmiast kieruje się do wyjścia 
lub do samochodu i opuszcza teren szkoły.  NASTĘPNI WYZNACZENI UCZNIOWIE CZEKAJĄ.  
Pamiętajmy, że obowiązują nas wszystkich obostrzenia i zalecenia sanitarne związane z Covid-19, proszę o 
przestrzeganie, gdyż inaczej będziemy zmuszeni zawiesić wydawanie świadectw. 

Uczniowie, którzy w tym dniu nie odbiorą świadectwa, mogą odebrać je w czasie wakacji w sekretariacie w godz. 

9.00-12.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym) lub we wrześniu. 


