
Uwaga uczniowie  

Zmiany w organizacji pracy szkoły we wtorek 22 listopada 2016 roku 

Tego dnia w naszej szkole odbywają się: 

 konferencja z Lubelskim Kuratorem Oświaty Panią Teresą Misiuk w sprawie 

planowanych zmian w edukacji (ponad stu zaproszonych gości z całego powiatu 

radzyoskiego) 

 pierwszy dzieo próbnej matury z Operonem (jęz. polski) 

W związku z tymi wydarzeniami: 

1. Będzie niedostępny dla uczniów parking na terenie szkoły. Jeśli ktoś z was musi 

przyjechad do szkoły własnym samochodem, proszę aby zostawił go na jednym z parkingów 

miejskich. Należy unikad także parkowania na ulicy Partyzantów. 

2. Wszystkie lekcje wychowania fizycznego odbywają się tego dnia poza salami 

gimnastycznymi.Na zastępstwach na wtorek 22 listopada 2016 roku należy odszukad salę 

lekcyjną, w której odbędzie się lekcja wychowania fizycznego. Zamienniki sal będą 

wyróżnione na żółto. Bardzo proszę, aby tego dnia żaden z uczniów nie przebywał w części 

sportowej naszej szkoły.  

3. Uczniowie klas trzecich, którzy zdają próbną maturę z jęz. polskiego na poziomie 

podstawowym o godzinie 8.00 w dużej sali gimnastycznej: 

a) najpóźniej o godzinie 7.35 zbierają się przed wejściem na salę 

b) po skooczonej pracy opuszczają salę gimnastyczną przez drzwi wychodzące na 

wewnętrzny parking i wejściem głównym wchodzą do szkoły (z powodu konferencji  nie 

będzie możliwości, by w tradycyjny sposób przez łącznik wrócid do szkoły – w związku z tym 

na salę gimnastyczną można wejśd bez przebuwania oraz zabrad kurtki) 

c) po powrocie do szkoły bardzo proszę, aby nie zbierad się w holu głównym szkoły na 

parterze, ponieważ zakooczenie próbnej matury z jęz. polskiego na poziomie podstawowym 

zbiegnie się w czasie z przybyciem gości zaproszonych na konferencję z Panią Kurator. Hol 

główny szkoły musi pozostad drożny, aby uczestnicy konferencji mogli swobodnie przejśd 

na małą salę gimnastyczną. 

4. Uczniowie, którzy o godzinie 12.00 rozpoczynają próbną maturę z jęz. polskiego na 

poziomie rozszerzonym wchodzą i wychodzą na dużą salę gimnastyczną przez wejście od 

strony wewnętrznego parkingu szkoły. Nie ma możliwości skorzystania z tradycyjnego 

wejścia przez łącznik.   


