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Informuję, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022 w Technikum Łączności nr 14 

w Krakowie nastąpi w środę 1 września 2021 r. i przebiegać będzie z zachowaniem rygorów 

sanitarnych, według niżej podanych ustaleń. 

 

KLASY PIERWSZE 

 

I. Godzina 8.15 spotkania młodzieży z wychowawcami sześciu wyszczególnionych poniżej klas:   

1. 1Ia: sala 205;    

2. 1Ib: sala 119;   

3. 1Ic: sala 22;    

4. 1P: sala 121;   

5. 1T: sala 222;   

6. 1Ea: sala 214 

 

Około godz. 9.30 uczniowie wymienionych powyżej oddziałów przejdą pod opieką wychowawców 

do sal informatycznych, gdzie wezmą udział w rozwiązaniu testów, mających na celu dokonanie 

sprawnego podziału na grupy językowe według stopnia zaawansowania.  

1. 1Ia: sale 15i oraz 16i (parter budynku warsztatowo – pracownianego), 

2. 1Ib: sale 510i oraz 511i (I piętro budynku warsztatowo – pracownianego);  

3. 1Ic: sale 512i oraz 514i  (I piętro budynku warsztatowo – pracownianego);  

4. 1P: sale 515i oraz 505 (I piętro budynku warsztatowo – pracownianego);   

5. 1T: sale INFI oraz 207i w internacie (w holu internatu połowa oddziału pod opieką pana 

Klimka przejdzie do 207i, a drugą Pan Szarecki zaprosi do INFI),   

6. 1Ea: sale 209i oraz 210i (II piętro internatu szkolnego – wejście z tyłu budynku, bramą 

od strony stołówki).  

 

II. Godzina 9.30 – spotkania uczniów z wychowawcami dwóch klas pierwszych:  

1. 1Eb – sala 213 oraz   

2. 1Ec – sala 112.  

 

Około godziny 10.30, po zakończeniu spotkania z wychowawcami uczniowie klas 1Eb oraz 1Ec 

pod opieką Państwa Małgorzaty Stolarczyk i Tadeusz Januszka udadzą się do pracowni 

informatycznych, aby wziąć udział w teście językowym, na podstawie którego dokonane zostaną 

podziały zespołów klasowych na grupy zaawansowania językowego:  

1. 1Eb - sale 510i oraz 511i,  

2. 1Ec - sale 512i oraz 514i.  

 

Wymienione wyżej pracownie informatyczne mieszczą się na I piętrze budynku warsztatowo – 

pracownianego. 

 

W trakcie przeprowadzania testów językowych opiekę nad młodzieżą w pracowniach 

informatycznych sprawować będą Państwo:  

1. Robert Jakubiński (15i),  

2. Grzegorz Stadnik (16i),  

3. Dariusz Stefańczyk (510i),  

4. Andrzej Płachta (511i),  

5. Dominika Stęchły – Maniak (512i),   

6. Adrian Ścieszka (514i),  

7. Jan Kocoł (515i),  

8. Wojciech Sośnicki (505),  

9. Krzysztof Szarecki (INFI),  

10. Bogusław Klimek (207i),  

11. Marek Łętocha (210i),  

12. Maciej Mendela (209i). 
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III. Porządek inauguracji nowego roku szkolnego w klasach drugich, trzecich i czwartych: 

 

Porządek spotkań wychowawców z 
klasami w I turze 

początek - godzina 7.45 

 
Porządek spotkań wychowawców z klasami w II turze -  

początek - godzina 9.40 

klasa sala  klasa sala  klasa sala 

2Ia 206 (A)  2P 214 (D)  3E1 206 (A) 

2Ic 109 (B)  2Ib 222 (B)  3E3 209 (B) 

2Eb 104 (D)  2Ea 212 (D)  3I2 107 (B) 

2Ec 212 (gościnnie) (C)  2Tb 105 (A)  4Eb 221 (C) 

2Ta 211 (C)  3Ia 219 (C)  4Ec 215 (C) 

4Ea 107 (D)  3Ib 109 (B)  4Ia 106 (A) 

3E2 111 (C)  3Ea 121 (A)  4Ib 22 (D) 

3Eb 110 (A)  3T 211 (D)  4Ic 204 (B) 

3Ec 106 (A)  3I1 205 (A)  4Id 119 (C) 

3P 215 (C) 
 

3P1 110 (B) 
 

4K 
sala 10 

świetlica szkolna (C) 

4Ed 204 (B)  3T1 104 (D)  4Ti 111 (C) 

 

A - wejście i wyjście – lewe drzwi głównej bramy frontowej; 

B - wejście i wyjście – prawe drzwi głównej bramy frontowej; 

C - wejście i wyjście bramą pod daszkiem - od strony boisk sportowych, na wysokości świetlicy; 

D - wejście i wyjście bramą w przełączce pomiędzy budynkiem szkolnym, a warsztatami (od 

strony boiska do koszykówki). 

 

Podczas inauguracji nowego roku szkolnego obowiązuje strój galowy ! 

 

Na terenie budynku szkolnego poruszamy się z zachowaniem rygorów sanitarnych, używamy 

maseczek, które można zdjęć dopiero po zajęciu miejsca w swojej sali. Wchodząc do budynku 

obowiązkowo dezynfekujemy dłonie. 

Przypominam, że klatka schodowa przy holu głównym służy wyłącznie do wychodzenia na wyższe 

kondygnacje, zaś ta usytuowana na wysokości świetlicy – tylko do schodzenia.  

 

Sposób korzystania z klatek schodowych w dniu 1 września odnosi się wyłącznie do młodzieży 

klas: 2,3,4 (nie dotyczy pierwszoklasistów). 

 

 

 

 

 

 

 

 

z poważaniem 

Paweł Kucharczyk 

wspólnie z Zespołem Kierowniczym 

 

Kraków, 25 sierpnia 2021 r. 


