
 

 

 

 

 

Harmonogram godzinowy zakończenia roku szkolnego w PSP w Bezrzeczu wraz z opisem  

i zdjęciami. Opracowano na podstawie wytycznych i zaleceń MEiN, MZ i GIS oraz  

po konsultacjach z wychowawcami poszczególnych klas i rodzicami klas ósmych. 

 

Punkt Przedszkolny: piątek 25.06.2021 r., godzina 12:15, pomieszczenia przedszkola. Symboliczne 

zakończenie roku szkolnego bez udziału rodziców/opiekunów prawnych dzieci (relacja z wydarzenia – 

zdjęcia, itp. będą przesłane za pomocą grupowej poczty elektronicznej). Opieka dla dzieci jest 

zapewniona od godziny 7:00 do 17:00. Catering funkcjonuje normalnie. Więcej informacji  

u wychowawców grupy. 

 

Oddziały Przedszkolne: piątek 25.06.2021 r. Symboliczne zakończenie roku szkolnego bez udziału 

rodziców/opiekunów prawnych dzieci (relacja z wydarzenia – zdjęcia, itp. będą przesłane za pomocą 

grupowej poczty elektronicznej). Godziny zakończeń w poszczególnych grupach: 

0a – 11:00, sala 116 

0b – 11:15, sala 117 

0c – 11:30, sala 118 

0d – 12:00, sala 114 

Opieka dla dzieci jest zapewniona od godziny 7:00 do 17:00. Catering funkcjonuje normalnie.  

Więcej informacji u wychowawców grup. 

 

Klasy 1-7: Symboliczne zakończenie roku/rozdanie świadectw w salach z wychowawcami klas bez 

udziału rodziców (opieka świetlicowa dla uczniów jest zapewniona od godziny 7:00 do 17:30) 

wg harmonogramu zamieszczonego poniżej: 

 

Klasa Godzina Sala Wejście 

1a 9:00 122 wejście od boiska 

1b 10:00 122 wejście od boiska 

1c 9:10 119 wejście od boiska 

1d 10:30 123 wejście od boiska 

2a 10:10 119 wejście od boiska 

2b 9:20 120 wejście od boiska 

2c 10:20 120 wejście od boiska 

3a 9:30 123 wejście od boiska 
Wejście od boiska (kliknij, aby powiększyć) 



3b 9:00 1 wejście od ul. Górnej 

3c 10:20 20 wejście trybuny 

3d 10:00 1 wejście od ul. Górnej 

4a 9:30 21 wejście trybuny 

4b 10:30 21 wejście trybuny 

4c 9:20 20 wejście trybuny 

5a 10:40 28 wejście od ul. Górnej 

5b 9:40 28 wejście od ul. Górnej 

6a 9:00 22 wejście trybuny 

6b 10:00 22 wejście trybuny 

6c 9:10 23 wejście trybuny 

6d 10:10 23 wejście trybuny 

7a 8:50 8 wejście od ul. Górnej 

7b 9:10 7 wejście od ul. Górnej 

7c 9:20 3 wejście od ul. Górnej 

7d 9:30 25 wejście od ul. Górnej 

 

 

Klasy 8: Uroczysty apel na sali gimnastycznej, 

indywidualnie dla każdej z klas 8 (uczniowie, nauczyciele, 

zaproszeni goście, jeden rodzic/prawny opiekun ucznia na sali gimnastycznej, drugi rodzic/prawny 

opiekun ucznia na trybunach). Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach gdzie nie jest 

możliwe zachowanie dystansu społecznego 1,5 m. 

8a 15:30 
sala 

gim. 
wejście boczne  

sali gimnastycznej 

8b 12:30 
sala 

gim. 
wejście boczne  

sali gimnastycznej 

8c 14:00 
sala 

gim. 
wejście boczne  

sali gimnastycznej 

 

 

 

Wejście boczne sali gimnastycznej  

(kliknij, aby powiększyć) 

Wejście przez trybuny sali gimnastycznej  

(kliknij, aby powiększyć) 

Wejście do szkoły ul. Górna  

(kliknij, aby powiększyć) 

Dla wszystkich zainteresowanych osób, które z różnych przyczyn nie odbiorą dokumentów 

25.06.2021 r., będzie istniała możliwość ich odbioru w sekretariacie szkoły od dnia 28.06.2021 r. 


