
Rodzice uczniów klas drugich  odprowadzają dzieci  na dziedziniec główny szkoły. Przy wejściu należy zachować dystans 1,5 m od innych 

rodziców, przestrzegając wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa). Rodzice uczniów/opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły 

Uczniowie  wchodzą do szkoły przez wejście  do szatni. 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

2c 7.45 – 12.15 7.45 – 12.15 7.45 – 11.20 7.45 – 11.20 7.45 – 11.20 

2d 7.45 – 12.15 7.45 – 11.20 7.45 – 11.20 7.45 – 11.20 7.45 – 12.15 

2e 7.45 – 11.15 7.45 – 12.15 7.45 – 11.20 7.45 – 12.15 7.45 – 11.20 

 Klasy 2c, 2d, 2e rozpoczynają lekcje o godzinie 7.45.  

 Uczniowie z wymienionych klas, którzy uczęszczają do świetlicy porannej w godzinach 6.30 – 7.00 uczniowie przyprowadzani są 

wejściem głównym szkoły i przebywają do godziny 7.00 w świetlicy zbiorczej S2 

 Uczniowie, którzy uczęszczają do świetlicy porannej w godzinach 7.00 – 7.40  po zdezynfekowaniu rąk na terenie szatni udają się do 

wskazanej świetlicy –  S1 – 2a, 2c  S2 – 2b, 2e, S3 – 2d. 

 Uczniowie, którzy nie korzystają ze świetlicy porannej przychodzą do szkoły przez wejście do szatni o godzinie 7.40.  

Po zdezynfekowaniu rąk przy drzwiach, idą pod salę gdzie czeka wychowawca klasy: s1 – 2c , s2 – 2e,  s3 – 2d, następnie pod opieką 

wychowawcy  kierują się do swojej sali lekcyjnej. 

 Uczniowie, którzy odbierani są bezpośrednio po lekcjach, zostają odprowadzani  przez wychowawcę klasy do głównego wyjścia 

(dziedziniec) i przekazywani są pod opiekę rodziców/opiekunów.  

 Rodzice/opiekunowie uczniów klas 2 c, d, e, którzy po lekcjach pozostają pod opieką świetlicy odbierają dzieci we wskazanym miejscu  

(wyjście główne szkoły) w deklarowanych przez rodziców dniach i godzinach (tab.3). 

 

 

 

 

 W sytuacjach wyjątkowych, rodzic może odebrać dziecko w innych niż wskazane powyżej godzinach  po przedstawieniu wychowawcy 

klasy /wychowawcy świetlicy prośby zamieszczonej  w zeszycie informacyjnym. W informacji powinna być wpisana data, godzina wyjścia 

i podpis rodzica/ opiekuna prawnego. Uczeń wychodzi wyjściem głównym szkoły.  

 Na drzwiach wejściowych do szatni głównej   umieszczone są kody połączeń wideodomofonem z poszczególnymi salami : 

KLASA 2a, 2c    -   należy wybrać 1 

KLASA  2b, 2e   -  należy wybrać 2 

KLASA 2d  -  należy wybrać 3 

Kiedy klasa jest nieobecna w sali (wyjście na obiad, na boisko) można uzyskać informację  u pracownika obsługi - należy wybrać 6 

 

Tab.3 

GODZINY ODBIORU DZIECI 

2c 14.30 15.30 16.45 – 17.00 

2d 15.00 16.00 16.45 – 17.00 

2e 14.45 15.45 16.45 – 17.00 

Zał.2 



 Klasy 2a, 2b rozpoczynają lekcję według planu przekazanego przez wychowawcę klasy. 

 Uczniowie z wymienionych klas, którzy uczęszczają do świetlicy porannej,  wchodzą do szkoły przez szatnię  w godzinach  7.00 – 9.30 

 Uczniowie, którzy nie korzystają ze świetlicy porannej, przyprowadzani są na dzieciniec główny 10 minut przed rozpoczęciem lekcji, do 

szkoły wchodzą wejściem przez szatnię . Po zdezynfekowaniu rąk przy drzwiach idą pod sale: s1 - 2a , s2 - 2b,  pod opieką 

wychowawców klas lub nauczyciela rozpoczynającego pierwszą lekcję kierują się do swojej sali lekcyjnej. 

 Uczniowie, którzy nie chodzą  do porannej świetlicy, a korzystają ze stołówki szkolnej i rozpoczynają lekcje o godzinie 11.45, przychodzą 

do szkoły 10.45 – 10.55. Natomiast gdy rozpoczynają lekcje o godzinie 12.45 przychodzą do szkoły o godzinie 11.45 – 11.55  i kierują się 

do świetlicy swojej klasy. Rodzice ucznia  zobowiązany jest do poinformowania  wychowawcy świetlicy, że na czas obiadu dziecko będzie 

dołączało do grupy świetlicowej.  

 Uczniowie klasy 2a, 2b, którzy czekają na lekcje w świetlicy, przyprowadzani są do sali lekcyjnej przez wychowawcę świetlicy. 

 Uczniowie klas 2 a, 2b , którzy po zakończonych lekcjach nie korzystają ze świetlicy szkolnej odprowadzani są przez wychowawcę klasy 
do wejścia głównego i tam przekazywani pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych. 

 Uczniowie, którzy  bezpośrednio po lekcjach idą do domu, kierują się z wychowawcą do wyjścia głównego szkoły i są przekazywani pod 

opiekę rodziców/opiekunów . 

 Rodzice/opiekunowie uczniów , którzy korzystają po lekcjach z opieki świetlicy  odbierają dzieci we wskazanym miejscu  

(wyjściem głównym szkoły) w deklarowanych przez rodziców godzinach (tab.4). 

 Obowiązuje kolejność wyjścia: 2a, 2b,  

Tab.4 

GODZINY ODBIORU DZIECI 

2A 16.15 16.45 – 17.00 

2B 16.15 16.45 – 17.00 
 


