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Informuję, że rozpoczęcie NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 w Technikum Łączności nr 14 

nastąpi we wtorek 1 września 2020 r. wyłącznie w formie spotkań z wychowawcami klas 

i przebiegać będzie według następujących ustaleń: 

 

Godzina 7.30 wszystkie klasy pierwsze w oparciu o następujący przydział sal: 

1Ia: sala nr 206;  

1Ib: sala nr 222;  

1Ic: sala nr 109;  

1Ea: sala nr 212;  

1Eb: sala nr 104;  

1Ec: sala nr 213;  

1P: sala nr 214;  

1Ta: sala nr 211;  

1Tb: sala nr 105  

 

Listy z podziałem uczniów klas pierwszych na odziały znajdują się przy wejściu do szkoły. 

Pracownicy szkoły wskażą uczniom sposób dojścia do wyznaczonych sal.  

 

Godzina 9.00 wszystkie klasy drugie w oparciu o następujący przydział sal: 

2Ia: sala nr 219;  

2Ib: sala nr 109;  

2Ea: sala nr 121;  

2Eb: sala nr 110;  

2Ec: sala nr 106;  

2P: sala nr 215;  

2T: sala nr 211;  

2I1: sala nr 205;  

2I2: sala nr 107;  

2E1: sala nr 206;  

2E2: sala nr 111;  

2E3: sala nr 209;  

2P1: sala nr 221;  

2T1: sala nr 104  

 

Godzina 10.00 wszystkie klasy trzecie w oparciu o następujący przydział sal:  

3Ia: sala nr 106;  

3Ib: sala nr 22;  

3Ic: sala nr 219;  

3Id: praktyka zawodowa; 

3Ea: praktyka zawodowa;  

3Eb: sala nr 221;  

3Ec: sala nr 215;  

3Ed: sala nr 204;  

3K: sala nr 105;  

3Ti: sala nr 111;  

 

Godzina 11.00 wszystkie klasy czwarte w oparciu o następujący przydział sal: 

4Ia: sala nr 22;  

4Ib: sala nr 214;  

4Ic: sala nr 121;  

4Id: sala nr 209;  

4Ea: sala nr 119;  

4Eb: sala nr 104;  

4Ec: sala nr 112;  

4Ed: sala nr 213;  

4K; sala nr 212;  

4Ta: sala nr 222;  

4Tb: sala nr 205. 

 

Podczas inauguracji nowego roku szkolnego obowiązuje strój galowy. 

Do budynku szkolnego wchodzimy wejściem głównym, dezynfekujemy dłonie i udajemy się do 

wyznaczonej sali lekcyjnej korzystając z klatki schodowej usytuowanej na wysokości holu 

głównego.  

Od chwili wejścia do budynku, aż do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej 

zakrywamy usta i nos maseczką ochronną. 

Po zakończeniu spotkania z wychowawcą opuszczamy szkołę korzystając z wyjścia z tyłu 

budynku, na wysokości świetlicy szkolnej (wejście/wyjście bramą pod daszkiem od strony 

szkolnych, zewnętrznych boisk sportowych).   
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Począwszy od pierwszego dnia września (aż do odwołania) – w miarę możliwości – ustalamy 

jednolity kierunek poruszania się korytarzami w budynku głównym:  

– od strony wschodniej, do zachodniej, tj. np. od sali nr 22 w kierunku sali gimnastycznej; 

od sali nr 104 do sali nr 112; od sali nr 204 do sali 215, 

– obowiązuje ruch prawostronny, tak, aby możliwe było ewentualne przemieszczanie się „pod 

prąd” w obrębie tego samego piętra (np. w związku ze zmianą sali, przejściem nauczyciela 

do pokoju nauczycielskiego, koniecznością skorzystania z węzła sanitarnego itp.).  

Wymuszona planem lekcji zmiana kondygnacji niższej, na wyższą – bezwzględnie musi odbywać 

się klatką schodową usytuowaną na wysokości holu głównego – klatka schodowa przy świetlicy 

szkolnej służyć ma do przemieszczania się z wyższych, na niższe piętra. 

 

Paweł Kucharczyk 
Kraków, 25 sierpnia 2020 r. 


