Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2021
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Proszowicach
z dnia 13 stycznia 2021 r.
Tabela 1.

Klasa:

Wejście/wyjście:

Szatnie:

Toalety:

Gdzie spędzają przerwy:

1a

Wejście główne

Sala 28

II piętro 1

II piętro

1b

Wejście główne

Sala 25

II piętro 2

II piętro

2a

Sala 5

I piętro 1

I piętro

Sala 4

I piętro 2

I piętro

3a

Wejście boczne od
strony zielonego boiska
Wejście boczne od
strony zielonego boiska
Wejście przez szatnię

Szatnia główna

Parter 1

Parter

3b

Wejście przez szatnię

Szatnia wf

Parter 2

Parter

2b

Jak czytać tabelę?
Dla przykładu: Klasa 2a wchodzi i wychodzi ze szkoły przez wejście boczne od strony zielonego boiska.
Po wejściu do szkoły udaje się do szatni (szatnia dla każdej klasy osobna) – sali nr 5, gdzie czeka na nich
wychowawczyni. Uczniowie klasy 2a korzystają z toalety na I piętrze (jedna z toalet będzie przeznaczona
dla klasy 2a, druga – dla klasy 2b) – toalety na każdym piętrze będą odpowiednio oznaczone. Na I piętrze
spędzają przerwy.

Po przyjściu do szkoły:

Godz. 7.30 – 8.00:
• Klasy 1a i 1b idą do wyznaczonych szatni a w okolicach sali 26 i 27 czekają na nich p. M.Kuchmacz i
p.M.Żurek i z szatni kierują ich do sal, gdzie przebywają do godz. 8.00;
• Klasa 3a idzie do szatni (głównej) a stamtąd p. Kulesza lub p. Duchnowska kieruje ich na stołówkę,
gdzie czeka na nich p.Przeniosło i przebywają tam do godz. 8.00 po czym idą do swojej sali;
• Klasa 3b idzie do szatni wf (tam będzie na nich czekała p. woźna) i p. woźna informuje ich by przeszli
do sali 21, gdzie czeka na nich p. Szastak – oni również pozostają w sali do godziny 8.00.
• Klasy 2a i 2b kierują się do szatni – sal 4 i 5 – gdzie czekają na nich panie wychowawczynie i w tych
salach zostają do godziny 8.00 po czym kierują się do swoich sal na II piętro.

Godz. 6.45 – 7.30 – świetlica w sali 25.
O godz. 7.30 p. Kulesza lub p. Duchnowska odprowadza dzieci do sal:
1a – sala 27
1b – sala 26
2a – sala 5
2b – sala 4
3a – stołówka
3b - s.21

O godz. 8.00:
Lekcje odbywają się zgodnie z planem godzin, zmieniają się natomiast godziny przerw – różne dla
każdej klasy. W razie pytań proszę kontaktować się w pierwszej kolejności z wychowawcą klasy.
Poniżej plany lekcji poszczególnych klas:
Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 2a

Klasa 2b

Klasa 3a

Klasa 3b

