
Szanowni Rodzice! Drodzy Maturzyści i Uczniowie! 
Za nami trudny czas nauki na odległość. Obecna sytuacja na całym świecie postawiła przed nami bardzo 

trudne zadania i zmusiła do nietypowych rozwiązań i decyzji. 
Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie słowa wsparcia. Jesteśmy po bardzo trudnych miesiącach pracy 

zarówno z naszej, jak i z Państwa strony. Sądzę, że jako cała społeczność szkolna możemy być z siebie zadowoleni. 
Dziękuję Rodzicom, bo to na Państwa barkach spoczywa domowa organizacja nauki. Czujemy Państwa wsparcie i 
wspólne dążenie do celu, którym jest jak najlepsza edukacja młodzieży - z empatią i w dobrych relacjach. Dziękuję 
Nauczycielom, którzy mimo trudności bardzo się starają realizować nauczanie na odległość. Borykaliśmy się z 
różnymi problemami technicznymi, zapewne część z Państwa również. Nie jest łatwo pracować w obecnych 
warunkach. Wszyscy się bardzo staramy i te starania, młodzieży oraz Państwa, bardzo doceniamy. My nauczyciele 
jesteśmy dumni  
z naszej młodzieży i dzieci.  Widzimy, że w większości bardzo im zależy na edukacji. Widzimy również, jak dużą mają 
potrzebę kontaktów ze sobą i jak bardzo brakuje im szkoły. Nam również. Oczywiście część cieszy się, że nie musi 
wcześnie wstawać, ale myślę, że wszystkim coraz bardziej brakuje prawdziwego kontaktu.  

Przed nami czas egzaminów: maturalnego już od poniedziałku i ósmoklasisty. Drodzy Absolwenci i 
Ósmoklasiści życzę Wam teraz pozytywnej energii, sił do napisania egzaminów i optymizmu! Będziemy Was wspólnie 
z rodzicami wspierać! Dacie radę!!! 

W tym samym czasie w szkole odbywają się w szkole zajęcia opiekuńcze. Musimy też odebrać od uczniów 
podręczniki, które przygotujemy dla kolejnych klas na następny rok szkolny. Czeka nas bardzo dużo działań w krótkim 
okresie czasu m.in. drukowanie świadectw, przygotowanie dokumentacji nauczania, przeprowadzenie rekrutacji, 
testów do klasy sportowej itd.  Ale wierzę, że przy Państwa wsparciu uda nam się zrealizować również to wyzwanie. 

No i najważniejsze – organizacja zakończenia roku szkolnego. 
Niestety nie będzie nam wszystkim dane się spotkać i zakończyć uroczyście edukacji uczniów w murach naszej szkoły. 
Ponownie zwracam się z prośbą o zrozumienie. W szkole uczy się 900 uczniów, ostatni egzamin maturalny 24 
czerwca. Żeby zachować wszystkie wymogi, jakie nałożono na szkołę, zakończenie roku musiałoby trwać chyba kilka 
dni. Dlatego postanowiłam, że w szkole odbędą się zakończenia roku szkolnego w klasach ósmych, które kończą 
edukację w naszej szkole oraz w klasach trzecich, które kończą I etap edukacji i „zerówce”.  Rodziców i Uczniów 
pozostałych klas zapraszam na uroczystości: Zakończenia Roku Szkolnego, które odbędą się w aplikacji Teams  
o godzinie zapisanej w informacjach na stronie internetowej. Wyniki klasyfikacji oczywiście znajdą się w dzienniku 
internetowym po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. Planujemy we wrześniu podsumować obecny rok szkolny, 
podziękować uczniom. Oczywiście tym, którzy bardzo będą chcieli odebrać świadectwo umożliwimy to. Szczegóły 
zapisałam poniżej. 
 
Życzę wszystkim zdrowia, pogody ducha i szybkiego powrotu do normalności i niedługo udanych mimo trudności 
wakacji. 
 
Z wyrazami szacunku 
Marzena Majerowska 
  



 
 

 
INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW 

 

dotyczące egzaminu w dniach 16-17-18 czerwca 2020 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8:30. 
2. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocniczych.  

Każdego dnia przynoszą: 

 dokument tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna), 

 maseczkę (uczeń wkłada maseczkę wchodząc do szkoły, zdejmuje po zajęciu miejsca przy stoliku 
w sali egzaminacyjnej), 

 długopisy z czarnym tuszem (zabronione są długopisy ścieralne), 

 w środę 17 czerwca dodatkowo linijkę.  
 

3. Uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły. 
4. Uczniowie zobowiązani są do zachowania bezpiecznych odległości w stosunku do innych osób. 
5. Uczniowie nie przynoszą telefonów komórkowych, smartwatch oraz innych urządzeń 

telekomunikacyjnych. 
6. Po zakończeniu egzaminu uczniowie niezwłocznie opuszczają teren szkoły aby nie doszło  

do niepotrzebnego gromadzenia się osób. 

 
 

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW 
 
 

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu maturalnego bardzo proszę zapoznać się z Wytycznymi 
MEN, CKE i GIS dot. przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych -  dostępnych na stronie MEN (link poniżej) 
oraz Komunikatem Dyrektora XXIV LO (link poniżej).   
 
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-
gishttp://www.24lo.gdansk.pl/ 
  

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis
http://www.24lo.gdansk.pl/


 
 

ODWOŁANIE LEKCJI ONLINE Z UWAGI NA EGZAMINY 
 

 

Z uwagi na pracę w komisjach egzaminacyjnych odwołane są zajęcia on-line z następującymi nauczycielami 

Dzień Odwołane zajęcia on-line  
od godz. 8:00 

Odwołane zajęcia on-line  
od godz. 12:00 

8 czerwca poniedziałek  
 

Szymon Adamczyk 
Marian Freitag 
Aleksandra Kiełczewska 
Przemysław Mieronowicz 
Piotr Nagornik 

Renata Dziadczykowska 
Agnieszka Kruk 

9 czerwca wtorek  
 

Katarzyna Czworowska 
Rafał Grad 
Anna Łukasiewicz 
Przemysław Mieronowicz 
Joanna Wiśniewska 
Alicja Wielewska 

 

10 czerwca środa   
 

Ilona Janas-Parada 
Agnieszka Kruk 
Katarzyna Żakowska 

Szymon Adamczyk 
Renata Dziadczykowska 
Paweł Jakusz 
Agnieszka Sobczyk 

15 czerwca  poniedziałek   Agnieszka Kruk  

16 czerwca wtorek    
zajęcia dydaktyczne i  opiekuńczo – wychowawcze  odwołane 
NIE DOTYCZY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

17 czerwca środa  

18 czerwca czwartek  

19 czerwca piątek    Katarzyna Czworowska 

24 czerwca środa  Szymon Adamczyk Dorota Gumowska 

 

 
 
  



 
 
 
 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

 

klasa Zakończenie roku 

 Najpierw wspólne,  

 potem w klasie – prowadzi 
wychowawca+ zastępca 
wychowawcy 

Zwrot : 

 podręczników (SP) 

 książek do biblioteki 

 kluczyków do szafek 

 kart obiadowych 

Odbiór świadectw 
dla chętnych. 

Osoby, które nie odbiorą 
świadectw 

otrzymają je we wrześniu 
2020. 

  Wchodzimy wejściem 
głównym do szatni 

Wychowawca odbiera: 
- podręczniki w siateczkach  
- książki do biblioteki  
też w siatkach lub woreczkach 
 
Siatki, worecczki trzeba 
podpisać:  
imię i nazwisko + klasa 
 

LO+ kl. IV-VII - 29.06.  
- wydaje wychowawca   
o wskazanej w tabeli godzinie. 
- Wejściem od strony  
ul. Wodnika 
 
Klasy I - II  - 29.06.  
- wydaje wychowawca we 
wskazanej w tabeli godzinie. 
- Wejście od strony  
ul. Orfeusza 

 

2aLO  
on line 

26 czerwca godz.12:00 

Kluczyki i karty obiadowe 
W WORECZKU Z KARTKĄ 
PODPISANĄ IMIENIEM  
I NAZWISKIEM + KLASA  
należy  w terminie: 
 29.06. -17.07.2020 
przekazać w dyżurce szkoły  
 

29.06.  9:00 - 9:30 stołówka 

1gLO 29.06. 9:30-10:00 stołówka 

1sLO 29.06.  10:00-10:30 stołówka 

8a  
25 czerwca godz. 17:00  

hala sportowa 
 

Uczestnicy: uczniowie klas 8, 
 dyrekcja, wychowawcy, 
zastępcy wychowawców, 

oraz max. 1 rodzic każdego 
ucznia. 

(ograniczona liczba 
uczestników z uwagi na 

wytyczne sanitarne) 
 

16:00 – 16:45  
przed zakończeniem roku  
w holu głównym  
WEJŚCIE PRZY DYŻURCE 

 
 

Podczas zakończenia  
w szkole 

8b 16:00 – 16:45  
przed zakończeniem roku  
w szatni 
WEJŚCIE DO SZATNI 

8c 16:00 – 16:45  
przed zakończeniem roku  
w czytelni 
WEJŚCIE PRZY CZYTELNI 

7a  
 

on line  
26 czerwca godz.9:30 

18.06. G.13:00-14:00 
Korytarz przy wejściu 
WEJŚCIE OD STRONY  
UL. ORFEUSZA 

29.06. 10:30-11:00 stołówka 

7b 18.06. G.14:00-15:00 
Korytarz przy wejściu 
WEJŚCIE OD STRONY  

29.06. 11:00-11:30 stołówka 



UL. ORFEUSZA 

7c 18.06. G.15:00-16:00 
Korytarz przy wejściu 
WEJŚCIE OD STRONY  
UL. ORFEUSZA 

29.06. 11:30-12:00 
stołówka 

6a  
 
 

on line  
26 czerwca godz. 10:30 

18.06. G.16:00-17:00 
Korytarz przy wejściu 
WEJŚCIE OD STRONY  
UL. ORFEUSZA 

29.06. 12:00 – 12:30 stołówka 

6b 18.06. G.17:00-18:00 
Korytarz przy wejściu 
WEJŚCIE OD STRONY  
UL. ORFEUSZA 

29.06. 12:30 – 13:00  
stołówka 

6c 18.06. G.18:00-19:00 
Korytarz przy wejściu 
WEJŚCIE OD STRONY  
UL. ORFEUSZA 

29.06. 13:30-14:00  
stołówka 

6d 18.06. G.19:00-20:00 
Korytarz przy wejściu 
WEJŚCIE OD STRONY  
UL. ORFEUSZA 

29.06. 9:00- 9:30  
hol główny 

5a  
 

on line  
26 czerwca godz.11:30 

17.06. G.16:00-17:00 
Korytarz przy wejściu 
WEJŚCIE OD STRONY  
UL. ORFEUSZA 

29.06. 9:30-10:00 
 hol główny 

5b 17.06. G.17:00 – 18:00 
Korytarz przy wejściu 
WEJŚCIE OD STRONY  
UL. ORFEUSZA 
 

29.06. 10:00-10:30  
hol główny 

5c 17.06. G.18:00 – 19:00 
Korytarz przy wejściu 
WEJŚCIE OD STRONY  
UL. ORFEUSZA 
 

29.06. 10:30-11:00  
hol główny 

4a  
 

on line  
26 czerwca godz.8:30 

16.06.  G.16:00-17:00 
Korytarz przy wejściu 
WEJŚCIE OD STRONY  
UL. ORFEUSZA 
 

29.06. 11:00-11:30  
hol główny 

4b 16.06. G.17:00 – 18:00 
Korytarz przy wejściu 
WEJŚCIE OD STRONY  
UL. ORFEUSZA 
 

29.06. 11:30-12:00  
hol główny 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
klasa Zakończenie roku 

 Najpierw wspólne,  

 potem w klasie – prowadzi 
wychowawca+ zastępca 
wychowawcy 

Zwrot : 

 podręczników (SP) 

 książek do biblioteki 

 kluczyków do szafek 

 kart obiadowych 

Odbiór świadectw 
dla chętnych. 

Osoby, które nie odbiorą 
świadectw 

otrzymają je we wrześniu 



2020. 

3a 26.06.g.9:00-9:45 hala sport. 
Uczestnicy: uczniowie klasy, 

 dyrekcja, wychowawca, 
zastępca wychowawcy 

oraz  rodzice każdego ucznia. 
(ograniczona liczba 

uczestników z uwagi na 
wytyczne sanitarne) 

16.06. szatnia 
godz. 19:00-20:00 

 
Podczas zakończenia  

w szkole 

3b 26.06.g.10:00-10:45 hala 
sport. 

Uczestnicy: uczniowie klasy, 
 dyrekcja, wychowawca, 
zastępca wychowawcy 

oraz  rodzice każdego ucznia. 
(ograniczona liczba 

uczestników z uwagi na 
wytyczne sanitarne) 

17.06. szatnia 
godz. 19:00-20:00 

3c 26.06.g.11:00-11:45 hala 
sport. 

Uczestnicy: uczniowie klasy, 
 dyrekcja, wychowawca, 
zastępca wychowawcy 

oraz  rodzice każdego ucznia. 
(ograniczona liczba 

uczestników z uwagi na 
wytyczne sanitarne) 

18.06. szatnia 
godz. 19:00-20:00 

2a  
 

on line  
26.06. godz. 12:00 

 

16.06. szatnia 
godz. 18:00-19:00 

29.06. 13:00 – 14:00  
s. 118  
wejście od ul. Orfeusza 

2b 17.06. szatnia 
godz. 18:00-19:00 

29.06. 14:00-15:00  
s.125 
wejście od ul. Orfeusza 

2c 18.06. szatnia 
godz. 18:00-19:00 

29.06. 15:00-16:00  
s.118 
wejście od ul. Orfeusza 

2d 16.06. szatnia 
godz. 17:00-18:00 

29.06. 16:00-17:00  
s.125 
wejście od ul. Orfeusza 

1a  
 

on line  
26.06. godz. 12:30 

 

17.06. szatnia  
godz. 17:00 – 18:00 

29.06. 8:00 – 9:00  
s.125 
wejście od ul. Orfeusza 

1b 18.06. szatnia  
godz. 17:00 – 18:00 

29.06.  9:00 -10:00  
s.118 
wejście od ul. Orfeusza 

1c 16.06. szatnia  
godz. 16:00 - 17:00  

29.06. 10:00 – 11:00  
s.125 
wejście od ul. Orfeusza 

1d 17.06. szatnia  
godz. 16:00 - 17:00 

29.06. 11:00-12:00  
s.118 
wejście od ul. Orfeusza 



1e 18.06. szatnia  
godz. 16:00 - 17:00 

29.06. 12:00 – 13:00  
s.125 
wejście od ul. Orfeusza 

0a 26.06. godz. 8:00 
hala sportowa 

Uczestnicy: uczniowie klasy, 
 dyrekcja, wychowawca  

i nauczyciel wspomagający 
oraz  rodzice każdego ucznia. 

(ograniczona liczba 
uczestników z uwagi na 

wytyczne sanitarne) 

Wychowawca zbiera kluczyki  
i karty obiadowe podczas 
zakończenia roku 

 
 

Podczas zakończenia  
w szkole 

 

 

 


