
Informacja do procedury dotyczącej 

przychodzenia do szkoły i wychodzenia ze szkoły uczniów klas 0 – 3. 

W bieżącym roku szkolnym, w związku z pandemią,  wprowadza się nowe zasady 

przychodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły.  

 

I. Uczniowie klas 2 i 3 wchodzą do budynku szkoły samodzielnie wejściem nr A1 (od 

strony boiska) wg podanego poniżej harmonogramu (załącznik nr 1) 

 i stosują się do procedur przebywania w szatni. Po zdjęciu odzieży wierzchniej 

uczniowie zobowiązani są wyznaczonym przejściem komunikacyjnym udać się do 

swoich sal lekcyjnych. Po zajęciach w/w uczniowie zostają sprowadzeni do swoich 

boksów  w szatni przez nauczyciela. Nauczyciel nadzoruje opuszczenie przez  

uczniów budynku szkoły wyjściem A2 lub przejście ich do świetlicy szkolnej. 

Rodzice oczekują na dzieci przed budynkiem szkoły. 

 

II. Uczniowie klas 0 – 1 wchodzą do budynku szkoły samodzielnie wejściem nr A1 (od 

strony boiska) wg podanego poniżej harmonogramu (załącznik nr 1) i stosują się do 
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procedur przebywania w szatni. Dopuszcza się do dnia 11.09.2020r, w wyjątkowych 

przypadkach, możliwość przebywania w  szatni  rodzica, w ramach adaptacji 

szkolnej dziecka.  W w/w przypadku rodzic opuszcza szkołę wejściem nr A2.  

Po zdjęciu odzieży wierzchniej uczniowie przechodzą do wyznaczonych w szatni 

sektorów, znajdujących się naprzeciwko  boksów poszczególnych klas i tam 

oczekują na nauczyciela, który zabiera ich do sali lekcyjnej. 

Po zajęciach w/w uczniowie zostają sprowadzeni do swoich boksów  w szatni przez 

nauczyciela. Nauczyciel nadzoruje opuszczenie przez  uczniów budynku szkoły 

wyjściem A2 lub przejście ich do świetlicy szkolnej. 

Rodzice oczekują na dzieci przed budynkiem szkoły. 

III. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej wchodzą do budynku szkoły 

samodzielnie wejściem nr A1 i stosują się do procedur przebywania w szatni. Po 

zdjęciu odzieży wierzchniej udają się do świetlicy szkolnej znajdującej się przy 

szatniach. Tam oczekują na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych.  

Rodzice, odbierający dzieci ze świetlicy szkolnej zgłaszają na portierni przy 

głównym wejściu szkoły odbiór dziecka ze świetlicy i oczekują na nie przed szkołą. 

  



Załącznik nr 1 

1. Uczniowie klas 0 – 3 przybywają do szkoły  nie wcześniej niż 10 minut przed 

rozpoczęciem zajęć (poza uczniami korzystającymi ze świetlicy szkolnej).   

 

Harmonogram  zajęć lekcyjnych klas 0 – 3. 

 

Klasa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

0a 7:30 – 12:30 7:30 – 13:00 7:30 – 12:30 7:30 – 13:00 7:30 – 12:30 

1a 8:20 – 12:55 7:30 – 10:45 8:20 – 12:55 7:30 – 10:45 8:20 – 12:55 

1b 8:20 – 12:55 10:00 – 14:35 7:30 – 10:45 7:30 – 10:45 7:30 – 11:50 

1c 7:30 – 10:45 7:30 – 12:55 9:10 – 12:55 11:05 – 4:35 9:10 – 13:45 

1d 7:30 – 11:50 10:00 – 13:45 7:30 – 10:45 8:20 – 12:55 7:30 – 11:50 

2a 7:45 – 11:00 8:35 – 13:10 8:35 – 13:10 

basen 

7:30 – 12:05 7:45 – 11:00 

2b 8:35 – 13:10 7:45 – 12:05 7:45 – 11:00 8:35 – 12:05 7:45 – 12:05 

basen 

2c 7:30 – 12:05 7:45 – 11:00 8:35 – 13:10 

basen 

8:35 – 12:05 7:45 – 12:05 

3a 8:00 – 12:20 8:00 – 11:15 8:00 – 12:20 8:00 – 12:20 8:00 – 12:20 

3b 8:00 – 12:20 8:00 – 11:15 8:50 – 13:25 8:00 – 13:25 8:50 – 12:20 

3c 8:00 – 12:20 8:00 – 12:20 8:00 – 12:20 8:50 – 13:25 8:00 – 11:15 

 

 


