
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

harmonogram 

 

  

Liceum Ogólnokształcące -klasy I 

Klasa 1a  – godzina 8.00  – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  głównego 

parkingu oznaczonym nr 1, udają się z wychowawcą bezpośrednio  do sali nr 220-  II Piętro  

Klasa  1b– godzina 8.00– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  głównego 

parkingu oznaczonym nr 1, udają się z wychowawcą  bezpośrednio do sali nr 4-Parter 

Klasa  1c– godzina 8.10– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  głównego 

parkingu oznaczonym nr 1, udają się z wychowawcą bezpośrednio do sali nr 6-Parter 

Klasa 1d – godzina 8.10– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  głównego 

parkingu oznaczonym nr 1, udają się z wychowawcą bezpośrednio do sali nr 8- Parter 

Klasa 1e – godzina 8.20 – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem od strony  głównego 

parkingu oznaczonym nr 1, udają się z wychowawcą bezpośrednio  do sali nr 10-Parter 

Klasa 1f  – godzina 8.20– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  głównego 

parkingu oznaczonym nr 1, udają się z wychowawcą bezpośrednio do sali nr 113 - I Piętro 



Klasa 1g – godzina 8.30– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  głównego 

parkingu oznaczonym nr 1, udają się z wychowawcą bezpośrednio do sali nr112 –I Piętro 

 

Technikum Klasy I 

Klasa 1in – godzina 8.30– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  głównego 

parkingu oznaczonym nr 1, udają się z wychowawcą bezpośrednio do sali nr 111 –I Piętro 

Klasa 1eln/ch – godzina 8.40– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  głównego 

parkingu oznaczonym nr 1, udają się z wychowawcą bezpośrednio do sali nr 109-I Piętro 

Klasa 1gr – godzina 8.40 – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  głównego 

parkingu oznaczonym nr 1, udają się z wychowawcą bezpośrednio do sali nr107-I Piętro 

Liceum Ogólnokształcące    Klasy II ( po szkole podstawowej) 

Klasa 2a  – godzina 9.00  – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  wschodniej – 

wejście przy sklepiku szkolnym oznaczonym nr 2, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 103-  I Piętro  

Klasa  2b– godzina 9.00– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony wschodniej – 

wejście przy sklepiku szkolnym oznaczonym nr 2, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 203- II Piętro 



Klasa  2c– godzina 9.10– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony wschodniej – 

wejście przy sklepiku szkolnym oznaczonym nr 2, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 131 –I Piętro 

Klasa 2d – godzina 9.10– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony wschodniej – 

wejście przy sklepiku szkolnym oznaczonym nr 2, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 133 –I Piętro  

Klasa 2e – godzina 9.20 – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem od strony wschodniej – 

wejście przy sklepiku szkolnym oznaczonym nr 2, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 205 –II Piętro 

Klasa 2f  – godzina 9.20– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony wschodniej – 

wejście przy sklepiku szkolnym oznaczonym nr 2, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 134 - I Piętro 

Klasa 2g – godzina 9.30– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony wschodniej – 

wejście przy sklepiku szkolnym oznaczonym nr 2, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 157 –I Piętro 

 

Klasa 2h – godzina 9.30– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony wschodniej – 

wejście przy sklepiku szkolnym oznaczonym nr 2, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 155 –I Piętro 

 



Technikum klasy II ( po szkole podstawowej) 

Klasa 2 in – godzina 9.30– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony wschodniej – 

wejście przy sklepiku szkolnym oznaczonym nr 2, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 002   -  (  szatnia ) 

Klasa 2 inf /ch – godzina 9.40– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  wschodniej 

– wejście przy sklepiku szkolnym oznaczonym nr 2, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 259 –II Piętro 

Klasa 2 gr – godzina 9.40 – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony wschodniej – 

wejście przy sklepiku szkolnym oznaczonym nr 2, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 0019 –( szatnia) 

Klasa 2 eln  – godzina 9.40 – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony wschodniej – 

wejście przy sklepiku szkolnym oznaczonym nr 2, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 261 –II Piętro 

 

Liceum Ogólnokształcące klasy II ( po Gimnazjum) 

Klasa 2aG – godzina 8.00– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły) oznaczonym nr 3, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 238 –II Piętro 



Klasa 2bG – godzina 8.00– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły) oznaczonym nr 3,   udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 147-I Piętro 

Klasa2cG  – godzina  8.10– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły) oznaczonym nr 3, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali  nr 242-II Piętro 

Klasa 2dG – godzina 8.10 – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły) oznaczonym nr 3, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali  nr 146-I Piętro 

Klasa 2eG – godzina 8.20– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły) oznaczonym nr 3, udają się z wychowawcą bezpośrednio 

 do sali  nr 140 –I Piętro 

Klasa 2fG – godzina 8.20   – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły) oznaczonym nr 3, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 254-II Piętro 

Klasa 2gG – godzina 8.30  – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły) oznaczonym nr 3, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 226-II Piętro 

 



Technikum klasy II ( po gimnazjum) 

Klasa 2 in G  – godzina 8.30  – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły) oznaczonym nr 3, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr  245-  II Piętro  

Klasa  2 ch/inf G – godzina 8.40– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły)oznaczonym nr 3, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 143-I  Piętro 

Klasa  2 gr G– godzina 8.50– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły)oznaczonym nr 3, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 149-I Piętro 

Klasa 2 eln G – godzina 8.50– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony   , udają się 

ulicy Olszewskiego ( ogród szkoły)oznaczonym nr 3 , udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 152- I Piętro 

 

Liceum Ogólnokształcące klasy III 

Klasa 3a – godzina 10.30– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  głównego 

parkingu oznaczonym nr 1, udają się z wychowawcą bezpośrednio do sali nr 220 –II Piętro 

Klasa 3b – godzina 10.30– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  głównego 

parkingu oznaczonym nr 1, udają się z wychowawcą bezpośrednio do sali nr 4 - Parter 



Klasa3c  – godzina  10.30– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  głównego 

parkingu oznaczonym nr 1, udają się z wychowawcą bezpośrednio do sali nr 6- Parter 

Klasa 3d– godzina 10.40 – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  głównego 

parkingu oznaczonym nr 1, udają się z wychowawcą bezpośrednio do sali nr 8- Parter 

Klasa 3e – godzina 10.40– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  głównego 

parkingu oznaczonym nr 1, udają się z wychowawcą bezpośrednio do sali nr 10- Parter 

Klasa 3f – godzina 10.50   – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  głównego 

parkingu oznaczonym nr 1, udają się z wychowawcą bezpośrednio do sali nr 12- Parter 

Klasa 3g– godzina 10.50  – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  głównego 

parkingu oznaczonym nr 1, udają się z wychowawcą bezpośrednio do sali nr 112 –I Piętro 

 

Technikum klasy III 

Klasa 3 eln – godz.10.30 -uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły) oznaczonym nr 3, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 238 –II Piętro 

Klasa 3 ch – godz.10.30 - uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły) oznaczonym nr 3,   udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 147-I Piętro 



Klasa 3gr –godzina10.40 - uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły) oznaczonym nr 3, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 242-II Piętro 

Klasa 3 inf -A – godzina 10.40– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły) oznaczonym nr 3, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 146-I Piętro  

Klasa 3inf-B – godzina 10.50 - uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły) oznaczonym nr 3, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 140 –I Piętro 

Technikum klasy IV 
 

Klasa 4 eln – godzina10.50 – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły) oznaczonym nr 3, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr  254 –II Piętro 

Klasa 4 ch – godzina 11.00.– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły) oznaczonym nr 3, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 149-I Piętro 

Klasa 4gr – godzina 11.00 – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony   , udają się 

ulicy Olszewskiego ( ogród szkoły)oznaczonym nr 3, udają się  z wychowawcą  bezpośrednio  

do sali nr 152- I Piętro 



Klasa 4 inf -A – godzina 11.10– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły)oznaczonym nr 3, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr 226-II Piętro 

Klasa 4inf-B – godzina 11.10– uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem  od strony  ulicy 

Olszewskiego ( ogród szkoły)oznaczonym nr 3, udają się z wychowawcą bezpośrednio  

do sali nr  245-  II Pietro 

 

 

                                                                   

 


