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Szanowni Państwo Maturzyści  

W piątek 30 kwietnia 2021 r. otrzymacie świadectwa ukończenia Technikum Łączności nr 14 

wraz z dokumentami składanymi przy naborze oraz hasła dostępu do systemu informatycznego 

obsługującego tegoroczny egzamin maturalny (ZIU w SIOEO). Niestety, drugi rok z rzędu 

odbędzie się to z pominięciem ceremoniału szkolnego i uroczystej oprawy.  

Aby w dniu rozdania świadectw maturalnych nie narazić się na mandat za brak zachowania 

wymaganej, bezpiecznej odległości, a przede wszystkim uniknąć zakażenia wirusem, prosimy 

zainteresowanych Państwa o punktualność i bezwzględne podporządkowanie się niżej podanym 

ustaleniom. 

1. Na teren szkoły wchodzimy w maseczce ochronnej szczelnie zasłaniającej usta i nos, 

wskazane są też rękawiczki. 

2. Do budynku wchodzimy korzystając wyłącznie z  wejścia przypisanego absolwentom 

konkretnego oddziału  – tą samą drogą opuszczamy szkołę, niezwłocznie po załatwieniu 

sprawy (nie czekamy na koleżanki i kolegów).  

3. W razie potrzeby, przed wyznaczonym pomieszczeniem ustawiamy się w kolejce, 

zachowując co najmniej półtorametrowy dystans pomiędzy kolejnymi osobami – 

ograniczamy rozmowy i nie dopuszczamy do rozluźnienia atmosfery – prosimy 

o odpowiedzialność i dojrzałość. 

4. Przestrzegając szczególnych środków ostrożności, w trybie pilnym, opuszczamy ulice 

i tereny przylegające do naszej placówki – spodziewamy się w tym dniu wzmożonej 

aktywności służb porządkowych. Nie chcielibyśmy, aby Państwa ukarano, za rozmowę 

z koleżanką lub kolegą w drodze na przystanek z uwagi np. na niezachowanie wymaganego 

dystansu.  

5. Wszystkich absolwentów prosimy o dysponowanie dowodami osobistymi lub innymi 

dokumentami zawierającymi aktualną fotografię – mogą okazać się niezbędne. 

Świadectwa i inne dokumenty wydawane będą przez wychowawców klas zgodnie 

z zamieszczonym niżej schematem:  

oddział 
wytypowane wejście do budynku 

szkolnego, przeznaczone dla 
danej klasy 

miejsce wydawania 
świadectw  

i dokumentacji 

przedziały czasowe wyznaczone dla ściśle określonych grup 
absolwentów 

4Ia 
Wejście główne do budynku ZSŁ 
(lewa brama) 

czytelnia, sala nr 20 
Osoby zapisane na liście klasy od nr 1  do  nr 11   godz. 9.00 
                                                  od nr 12 do  nr 22  godz. 9.35 
                                                  od nr 23 do  nr 35  godz. 10.10 

4Ib 
Wejście od strony dziedzińca 
warsztatów (przy garażach)  

Pokój nauczycielski 
warsztaty  

Osoby zapisane na liście klasy od nr 1  do  nr 12   godz. 9.00 
                                                  od nr 13 do  nr 24  godz. 9.35 
                                                  od nr 25 do  nr 36  godz. 10.10 

4Ic 
Wejście „z daszkiem” do budynku 
ZSŁ od strony boisk sportowych 

Sala językowa 21 J na 
parterze budynku 

Osoby zapisane na liście klasy od nr 1  do  nr 12   godz. 10.30 
                                                  od nr 13 do  nr 24  godz. 11.05 
                                                  od nr 25 do  nr 35  godz. 11.40 

4Id 
Wejście od strony mieszkania 
prywatnego i OSzK 

URBA – sala 
językowa 

Osoby zapisane na liście klasy od nr 1  do  nr 12   godz. 11.00 
                                                  od nr 13 do  nr 24  godz. 11.35 
                                                  od nr 25 do  nr 36  godz. 12.10 

4Ea 
Przełączka pomiędzy budynkiem 
głównym, a budynkiem warszt.- 
pracownianym  

Szkolny Ośrodek 
Kariery  - warsztaty  

Osoby zapisane na liście klasy od nr 1  do  nr 11   godz. 11.15 
                                                  od nr 12 do  nr 22  godz. 11.50 
                                                  od nr 23 do  nr 31  godz. 12.00 

4Eb 
Wejście od strony dziedzińca 
warsztatów (przy garażach)  

Pokój nauczycielski 
warsztaty  

Osoby zapisane na liście klasy od nr 1  do  nr 11   godz. 11.00 
                                                  od nr 12 do  nr 22  godz. 11.35 
                                                  od nr 23 do  nr 33  godz. 12.10 

4Ec 
Wejście przez szatnię –na lewo od 
bramy frontowej 

11 – sala językowa 
obok bufetu 

Osoby zapisane na liście klasy od nr 1  do  nr 10   godz. 9.30 
                                                  od nr 11 do  nr 20  godz.10.05 
                                                  od nr 21 do  nr 30  godz. 10.35 



KOMUNIKAT 
 

 
Strona 2 z 2 

4Ed 
Wejście „z daszkiem” do budynku 
ZSŁ od strony boisk sportowych  

Świetlica w szkole – 
sala nr 10  

Osoby zapisane na liście klasy od nr 1  do  nr 12   godz.12.00 
                                                  od nr 13 do  nr 24  godz.12.40 
                                                  

4K 
Przełączka pomiędzy budynkiem 
głównym, a budynkiem warszt..- 
pracownianym  

Szkolny Ośrodek 
Kariery  - warsztaty  

Osoby zapisane na liście klasy od nr 1  do  nr 11   godz.10.00 
                                                  od nr 11 do  nr 22  godz.10.35 

4Ta 
Wejście główne do budynku ZSŁ 
(prawa brama) 

Sala nr 22 
Osoby zapisane na liście klasy od nr 1  do  nr 12   godz. 10.45 
                                                  od nr 13 do  nr 24  godz. 11.20 
                                                  od nr 25 do  nr 36  godz. 11.55 

4Tb 
Przełączka pomiędzy budynkiem 
głównym, a salą gimnastyczną 

Sala Gimnastyczna 
Osoby zapisane na liście klasy od nr 1  do  nr 11   godz. 9.00 
                                                   od nr 12 do  nr 22  godz. 9.35  
                   od nr 23 do  nr 32  godz. 10.10 
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