
ZEBRANIA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 4-8 SP I GIMNAZJUM 
12 września 2018 r. (środa). 

Przekazanie rodzicom uczniów klas 8 i gimnazjum informacji 
dotyczących organizacji  

egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego. 

 

Serdecznie zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas 4-8 SP im. T. Kościuszki w Lublinie 

oraz Gimnazjum nr 27 w Lublinie na zebrania organizacyjne, które odbędą się według poniższego 

harmonogramu: 

 

Spotkania z wychowawcami klas 4-6 odbędą się o godz. 18.00 w następujących salach: 

KLASY 4-6  SZKOŁA PODSTAWOWA godz.18.00 

kl.4a-sala 

130 

kl.4b-sala 

132 

kl.4c-sala 

134 

kl.4d- 

sala 138 

kl.4e 

-sala 141 
kl.4f 

-sala 142 
kl.4g 

-sala 146 

kl.5a-sala 

148 

kl.5b-sala 

150 

kl.5c-sala 

157 

kl.5d-

biblioteka 

kl.5e-sala 

104 

kl.5f-sala 

106 

kl.5g-sala 

159 

kl.6a-sala 

125 

kl.6b-sala128 kl.6c-sala 

129 
 



 

Spotkania z wychowawcami klas VII odbędą się o godz. 19.00 w następujących salach: 

KLASY 7 SP godz.19.00 

kl.7a-sala 125 

p. Sylwia Smal 

kl.7b- sala 128 

p. Ewelina Urbaś 

kl.7c- sala 129 

p. Monika Domańska 

 

Spotkania z wychowawcami klas VIII odbędą się o godz. 19.00 w następujących salach: 

KLASY VIII SP godz.19.00  

kl.8a-sala 102 

p. Dariusz Szczepiński 

kl.8b- sala 101 

p. Danuta Soboń 

kl.8c- sala 117 

p. Ewa Tomaszewska 

Kl.8d – sala 119 

p.Justyna Semczuk 

 

Spotkania z wychowawcami gimnazjum odbędą się o godz. 19.00 w następujących salach: 

KLASY 3 GIMNAZJUM godz.19.00 

kl.3a-sala 160 

p. Barbara Rusinek 

kl.3b- sala 107 

p. Aleksandra Kubiec 

kl.3c- sala 110 

p. Anna Zielińska 

Pozostali nauczyciele uczący w klasach 4-8 i gimnazjum będą dostępni od 18.00 do 19.30 w następujących salach: 



Nauczyciele języków obcych (j.angielski, j. niemiecki, j.hiszpański, j.ukraiński). pokój naucz. 

Nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, etyki. zaplecze sali 117 

Nauczyciele przyrody, biologii, chemii, fizyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęć 

astronomicznych. 
zaplecze sali 102 

Nauczyciele matematyki. zaplecze sali 110 

Nauczyciele informatyki, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa, plastyki, muzyki, wychowania 

fizycznego. 
pokój nauczycielski 

Nauczyciele religii. zaplecze sali 142 

Pedagog/Psycholog. pokój pedagoga 

/parter/ 

  

Serdecznie zapraszamy 

Katarzyna Mazur 

wicedyrektorZS nr 12  

 


