
Drodzy słuchacze, nauczyciele,  

 

początek września to dzień, w którym – po wakacyjnej przerwie – rozpoczyna się kolejny rok 

szkolny.  

Tego dnia zwykle mówimy o tym, co nas czeka w najbliższej przyszłości, czym będziemy się 

zajmować w ciągu nadchodzących miesięcy. 

 

Ale jak też zapewne wiecie pandemia COVID-19 nie ustępuje.  

Proszę Was przede wszystkim o zwrócenie szczególnej uwagi na Wasze bezpieczeństwo, o 

stosowanie się do wytycznych GIS-u (https://www.gov.pl/web/gis), o rozważne uczestnictwo 

w imprezach masowych, oraz innych, codziennych zachowaniach, które mogą wpływać na 

Wasze bezpieczeństwo. 

  

Dlatego też 1 września 2020r. spotykamy się tylko z wychowawcą na ważnym spotkaniu 

organizacyjnym w budynku szkolnym przy ul. Ogrodowej 23 

 

 

Godzina 9:00  

Spotkania organizacyjne  ze słuchaczami na rozpoczęcie roku szkolnego  

w dniu 1 września 2020 r 

Lp.  Imię i nazwisko wychowawcy Kierunek kształcenia/rok nauki 

 

Miejsce 

spotkania/n-r sali 

1. Katarzyna Jankowska Technik dentystyczny – I – forma 

dzienna 

s.  nr 27 

2. Agnieszka Dworakowska Technik dentystyczny  – II – forma 

dzienna 

s.  nr 6 

3. Agnieszka Maleszkiewicz Technik dentystyczny – III – forma 

dzienna 

s. nr 3 

4. Artur Sacharczuk Technik elektroradiolog – I – 

forma dzienna 

s. nr 25 

5. Bożena Arcimienko  Technik elektroradiolog – II – 

forma dzienna 

s. nr 216 

6. Iwona Adamiuk Technik elektroradiolog – III – 

forma dzienna 

s. nr 23 

https://www.gov.pl/web/gis


7. Tomasz Domaniewski Technik farmaceutyczny – I – 

forma dzienna 

s. nr 22 

8. Elżbieta Tomaszuk Technik farmaceutyczny – II – 

forma dzienna 

s. nr 14  

9. Tamara Pereświet - Sołtan Technik usług kosmetycznych – I 

– forma dzienna 

s. nr 24 

10. Agata Jaszczuk Technik usług kosmetycznych – II 

– forma dzienna 

s. nr 27 

11. Ewa Czyżewska Technik usług kosmetycznych – II 

forma zaoczna 

s. nr 08 

12. Ewa Czyżewska Technik usług kosmetycznych – I 

– forma zaoczna 

s. nr 08 

 

 

Godzina 11:00  

Spotkania organizacyjne  ze słuchaczami na rozpoczęcie roku szkolnego  

w dniu 1 września 2020 r 

Lp.  Imię i nazwisko wychowawcy Kierunek kształcenia/rok nauki 

 

Miejsce 

spotkania/n-r sali 

1. Urszula Leszczuk Technik masażysta – I – forma 

dzienna 

s.  nr 21 

2. Edyta Szczęsna - Bitdorf Technik masażysta  – II – forma 

dzienna 

s.  nr 22 

3. Ewa Rakowicz Technik masażysta – I – forma 

stacjonarna („wieczorowa”) 

s. nr 25 

4. Marek Bohdziel Technik masażysta – II – forma 

stacjonarna („wieczorowa”) 

s. nr 27 

5. Krzysztof Cis Protetyk słuchu – II – forma 

stacjonarna („wieczorowa”) 

s. nr 211 

6. Ewa Kozłowska Higienistka stomatologiczna – I – 

forma stacjonarna („wieczorowa) 

s. nr 23 



7. Halina Stankiewicz Higienistka stomatologiczna – II – 

forma stacjonarna („wieczorowa) 

s. nr 2 

 

 

Godzina 13:00  

Spotkania organizacyjne  ze słuchaczami na rozpoczęcie roku szkolnego  

w dniu 1 września 2020 r 

Lp.  Imię i nazwisko wychowawcy Kierunek kształcenia/rok nauki 

 

Miejsce 

spotkania/n-r sali 

1. Aneta Gontarczuk Terapeuta zajęciowy – I – forma 

stacjonarna („wieczorowa”)  

s.  nr 21 

2. Marta Kirylenko Terapeuta zajęciowy – II – forma 

stacjonarna („wieczorowa”) 

s.  nr 22 

3. Maria Filimoniuk Technik sterylizacji medycznej – I 

– forma zaoczna 

s. nr 23 

 

 

 

W nowym roku szkolnym 2020/2021 życzę wszystkim realizacji zamierzeń, sukcesów, 

wytrwałości i wiary we własne umiejętności.  

Mam nadzieję, że w tak dużym gronie uda nam się jeszcze spotkać. 

 

Dyrektor Szkoły 

Grażyna Wiktoria Citko 

 


