
Załącznik nr 2 

Procedura organizacji wejść do budynku i wyjść z budynku po zakończeniu zajęć w 

Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu 

1. Do budynku szkoły może być wpuszczony uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub       

w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły nie mogą wchodzić do budynku szkoły. 

Wyjątek stanowią rodzice/opiekunowie uczniów klas pierwszych. Wchodząc do budynku 

zachowują zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych              

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust      

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

4. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym harmonogramem i planem 

wejść i wyjść. 

 

Wejścia do budynku szkoły 

Dni tyg. / 

Godziny 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 

Wejścia do budynku szkoły 

–  Główne wejście do budynku –  Boczne wejście do budynku 

7.30 -7.45 Klasy 2 a, 2 b, 3 a, 3 b Klasy 4 a, 4 b, 5 a, 6 a, 6 b, 6 c 

7.45-8.00 Klasy 1 a, 1 b Klasy 7 a, 7 b, 8 a, 8 b 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyjścia z budynku szkoły 

 

 

 

–  Główne wyjście z budynku –  Boczne wyjście z budynku 

poniedziałek 11.30  1 a, 2 a - 

12.30 1b, 2b, (5 min przed dzwonkiem) 

3 a, 3 b (5 min po dzwonku) 

4 b, 6 c 

13.25  4 a, 5a, (5 min przed dzwonkiem) 

6a, 6b, (5 min po dzwonku) 

14.15  7a, 8a 

15.05  7b, 8 b 

wtorek 11.30 1 a, 2a (5 min przed dzwonkiem) 

2 b (5 min po dzwonku) 

 

12.30 1 b, 3a (5 min przed dzwonkiem) 

3 b (5 min po dzwonku) 

6a 

13.25  4a, 4 b, (5 min przed dzwonkiem) 

6 b, 6c, (5 min po dzwonku) 

14.15  5a, 7a,  

15.05  7b, 8a, (5 min przed dzwonkiem) 

8b (5 min po dzwonku) 

środa 11.30 1b, 3a, (5 min przed dzwonkiem) 

3b (5 min po dzwonku) 

 

12.30 1a, 2a, (5 min przed dzwonkiem) 

2 b (5 min po dzwonku) 

5a, 6a, (5 min przed dzwonkiem) 

6b, (5 min po dzwonku) 

13.25  4a, 4b, (5 min przed dzwonkiem) 

7 b (5 min po dzwonku) 

14.15  6c, 7a, (5 min przed dzwonkiem) 

8 b (5 min po dzwonku) 

15.05  8a 

czwartek 11.30 2b  

12.30 1a, 1b, 2a, (5 min przed 

dzwonkiem) 

3a, 3b (5 min po dzwonku) 

4a 

13.25  4b, 5a, (5 min przed dzwonkiem) 

6a, 6c (5 min po dzwonku) 



14.15  6b, 7a, 7b, (5 min przed dzwonkiem) 

8a, 8b (5 min po dzwonku) 

15.05   

piątek 11.30 1b, 2a, 2 b, (5 min przed 

dzwonkiem) 

3a, 3b (5 min po dzwonku) 

 

12.30 1a 4a, 4b, (5 min przed dzwonkiem) 

6b, 6c, (5 min po dzwonku) 

13.25  5a, 6a, (5 min przed dzwonkiem) 

7b, 8a, 8b (5 min po dzwonku) 

14.15  7a 

15.05   

 

 


