
        Załącznik nr 2 
                        do Procedury bezpieczeństwa dla klas 1-3 

 

Harmonogram przychodzenia do szkoły  dla klas – wejścia, godziny, szatnie 

Klasa/opiekun 
Godzina przyjścia 

do szkoły 
Wejście Ciąg komunikacyjny/szatnia 

1c, 2c, 3c uczniowie dojeżdżający 
p. B. Ignasiak, p. Dzierla 

 

7.40 Główne Miejsce wyznaczone w tabeli dla klas 1c, 2c, 3c 

1a 

p. Łukomska-Matuszak 
pon, wt, śr, czw - 11.55 

pt – 10.55 

 

Boczne od boiska Korytarz koło sali 14 - do szatni hol główny parter,  

do sali - schody w górę koło 17 

1b 

p. Ampuła 
7.55 

 

 

Boczne od boiska Korytarz koło sali 14 - do szatni hol główny parter,  

do sali - schody w górę koło 17 

1c – pozostali uczniowie 

osoba wyznaczona na dyżur przy 

wejściu - p. Wysocka 

7.55 

 

 

Główne Schody w górę przy sekretariacie- Szatnia hol 

główny parter / 

schody w górę koło pedagoga- do sali 

2a 

p. Borkowska 
pon, czw – 10.35 

wt, śr, pt – 11.45 

 

Boczne od boiska Korytarz koło sali 14 - do szatni hol główny parter/ 

do sali - schody w górę koło 17 

2b 

p. Karwowska- Chatlińska 
pon,  czw – 10.40 

wt, śr, pt -  11.50 

 

Główne Schodami w dół  do piwnicy - szatnia hol koło 

sklepiku/ 

do sali - schody w górę koło pedagoga 

2c – pozostali uczniowie 

osoba wyznaczona na dyżur przy 

wejściu- p.Mostowiak 

 

7.50 Główne Schodami w dół do piwnicy – szatnia hol przy 

sklepiku/ 

do sali - schody w górę koło pedagoga  

2d 

p. Dzierla 
7.50 

 

Boczne od boiska Korytarz koło Sali 14 /szatnia hol główny 
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3a 

p. Skitek 

 

wt, śr - 10.35 

pon, czw, pt - 11.30 

Główne schodami przy sekretariacie/szatnia przy sali 4 

3b 

p. Wojciechowska 

 

pon, wt – 10.45 

śr, czw, pt – 11.45 

Główne Schodami w dół do piwnicy/hol przy sklepiku/ 

do sali - schody w górę koło pedagoga 

3c – pozostali uczniowie 

osoba wyznaczona na dyżur przy 

wejściu – p.Mostowiak 

 

7.50 Główne Schodami w dół do piwnicy/hol przy sklepiku/ 

do sali - schody w górę koło pedagoga 

3d 

p. Olińska 

 

7.55 

 

Główne 

 

Schodami w dół do piwnicy/hol przy sklepiku/ 

do sali - schody w górę koło pedagoga 

 

UWAGA!   

-  Proszę przestrzegać godzin przyprowadzania uczniów do szkoły, aby uniknąć spotykania się uczniów w szatni. 

- Uczniowie zapisani do świetlicy wchodzą wejściem od strony boiska między halą a salą gimnastyczną. 

- Odbiór dzieci przy drzwiach wejściowych wejście główne lub boczne od strony boiska po lekcjach: 

I zmiana – godz. 11.40 lub 12.40 

II zmiana – 15.20 - 15.30 

 

 


