
KOMUNIKAT 
dotyczy organizacji spotkań wychowawców z rodzicami uczniów klas 
pierwszych 
 
Informuję, że we wtorek 1 września 2020r. odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami nowo 
przyjętych uczniów do klas pierwszych Technikum Łączności nr 14.  

Spotkania opiekunów klas z rodzicami uczniów przebiegać będą w oparciu o poniższy harmonogram: 

Klasa Godz. 
spotkania Sala UWAGI 

1Ia – technik 
informatyk 17.00 

Sala nr 10 – świetlica 
szkolna – budynek 
główny ZSŁ (parter) 

Wejście do budynku od strony boiska do koszykówki (brama 
„pod daszkiem”) – drzwi do świetlicy usytuowane są na wprost 
tego wejścia.  

1Ib – technik 
informatyk 17.00 

Sala nr 222  
(II piętro budynku 
głównego)  

Wejście do ZSŁ od strony boiska do koszykówki (brama „pod 
daszkiem”) – na drugie piętro budynku głównego szkoły 
należy udać się klatką schodową, usytuowaną na wysokości 
świetlicy szkolnej, która znajduje się na wprost bramy „pod 
daszkiem”.  

1Ic – technik 
informatyk 17.00 

Sala nr 109 
(I piętro budynku 
głównego)  

Wejście do ZSŁ bramą frontową od strony ul. Monte Cassino – 
wychodząc na I piętro należy skorzystać z klatki schodowej 
usytuowanej przy holu głównym.  

1Ea – technik 
elektronik 18.30 

Sala nr 212 
(II piętro budynku 
głównego) 

Wejście do ZSŁ od strony boiska do koszykówki (brama „pod 
daszkiem”) – na drugie piętro budynku głównego szkoły 
należy udać się klatką schodową, usytuowaną na wysokości 
świetlicy szkolnej, która znajduje się na wprost bramy „pod 
daszkiem”.  

1Eb – technik 
elektronik 18.30 

Sala nr 104 
(I piętro budynku 
głównego) 

Wejście do ZSŁ bramą frontową od strony ul. Monte Cassino – 
wychodząc na I piętro należy skorzystać z klatki schodowej 
usytuowanej przy holu głównym.  

1Ec – technik 
elektronik 17.00 

Sala nr 218 
(II piętro budynku 
internatu) 

Wejście do internatu od tyłu budynku, brama naprzeciwko 
kuchni, usytuowana przy zatoce parkingowej.  

1P – technik 
programista 18.30 

Sala nr 204 
(II piętro budynku 
głównego) 

Wejście do ZSŁ bramą frontową od strony ul. Monte Cassino – 
wychodząc na II piętro należy skorzystać z klatki schodowej 
usytuowanej przy holu głównym.   

1Ta – technik 
teleinformatyk 17.00 

Sala nr 509 – pracownia 
elektryczna  
(I piętro budynku 
warsztatowo-
pracownianego) 

Wejście do ZSŁ bramą od strony sportowych boisk szkolnych, 
usytuowaną w przełączce pomiędzy budynkiem głównym, a 
warsztatami. Po wejściu do przełączki należy skierować się w 
lewo, a następnie najbliższą klatką schodową na I piętro 
budynku warsztatowo – pracownianego.  

1Tb – technik 
teleinformatyk 17.00 Sala nr 22 (parter 

budynku głównego) 
Wejście do ZSŁ bramą frontową od strony ul. Monte Cassino.  

 

Po zakończonym zebraniu budynek prosimy opuścić tą samą drogą. 

 

Bardzo proszę Rodziców o niezawodne przybycie, a także ścisłe przestrzeganie rygorów sanitarnych – 
dezynfekcja dłoni przy wejściu, zdjęcie maseczki lub przyłbicy ochronnej możliwe dopiero w sali, po 
uzgodnieniach poczynionych z prowadzącym zebranie i innymi uczestnikami spotkania.  
Przypominam, że ucznia reprezentuje tylko jeden z rodziców (opiekunów). 

 
 
 
Paweł Kucharczyk 
Kraków, 26 sierpnia 2020 r. 
  



 

Lokalizacja wejść na teren szkoły oraz do budynku szkoły 
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