
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 w Technikum w Tarcach 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, 1 września 2002 roku, odbędą się tylko spotkania 

informacyjne klas z wychowawcami, według podanego poniżej porządku i zasad. W czasie 

spotkania omówione zostaną szczegółowe zasady zachowania się w szkole, przedstawiony 

zostanie plan zajęć. Uczniowie klas pierwszych oraz ci, którzy nie mają loginów i haseł do 

dziennika elektronicznego, otrzymają dane niezbędne do korzystania z niego.   

Klasy I i II od godz. 8 30 do 10 00 

Klasy III i IV od godz. 10 30 -12 00  

Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole: 

1. W szkole, w przestrzeni wspólnej (korytarze, szatnie, toalety), zaleca się przebywanie w 

maseczkach lub przyłbicach, z zachowaniem bezpiecznych odległości.  

2. Po wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.  

3. Po zdezynfekowaniu rąk uczniowie udają się bezpośrednio do klas. 

4. W klasach należy zająć swoje miejsce i nie należy go zmieniać do momentu opuszczenia 

pomieszczenia. 

5. Uczniowie powinni używać tylko własnych przyborów szkolnych.  

6. Należy unikać gromadzenia się .  

Godz. 8 30 

Klasa I a (technik: architektury reklamy, reklamy, agrobiznesu), wychowawca pani 

Magdalena Radowska, sala nr 45 – II piętro  

Klasa I b (technik logistyk), wychowawca pani Ewelina Leśniewska- Jackowiak, aula - parter 

Klasa I c (technik: weterynarii, technologii żywności, fotografii i multimediów) wychowawca 

pani Magdalena Ludwiczak, sal nr 32 – I piętro 

Klasa II a – sala nr 19  

Klasa II b – sala nr 34 

Klasa II c – sala reklamy 

Klasa II d – sala 33 

Klasa II e – sala 35 

Klasa II f – sala 36  

 



Godz. 10 30 

Klasa III a – sala nr 32 

Klasa III b – sala nr 34 

Klasa III c – sala nr 19 

Klasa IV a – sala nr 33 

Klasa IV b – sala nr 17 

Klasa IV c – sala nr 35 

Uczniowie udający się do auli i na pierwsze piętro po wejściu do szkoły kierują się w lewą 

stronę (lewa klatka schodowa). 

Uczniowie udający się na drugie piętro po wejściu do szkoły kierują się w prawą stronę 

(prawa klatka schodowa).  

 

 

 


