
                                                           Załącznik nr 4 

Przydział klas i wejść do szkoły 

Uwaga, wszystkie przerwy przy dobrej pogodzie spędzamy na boisku szkolnym.W razie niepogody 

przy swoich klasach 

Klasa  sala Wejście do szkoły 

1a  E. Leśniewska 33 Wejście główne  

 

Klasa  sala uwagi 

1b A. Walendowska 31  Wejście od boiska  

 

Klasa  sala uwagi 

2a M. Skrzypniak 23  Wejście główne 

 

Klasa sala uwagi 

2b P.Sadowska 25  Wejście ewakuacyjne od strony bramy – klatka schodowa boczna 

 



 

Klasa  sala uwagi 

3a M. Komorniczak 12 Wejście od boiska 

 

Klasa sala uwagi 

3b M.Gendek 21 Wejście ewakuacyjne od strony bramy – klatka schodowa boczna 

 

Klasa   sala uwagi 

4a R.Woś 11  

informatyka 20 

Wejście ewakuacyjne od strony bramy – klatka schodowa boczna 

 

Klasa  sala uwagi 

4 b M.Janusz 3 

informatyka 20 

Wejście główne  

Wyjście na boisko w czasie przerwy – drzwi od strony boiska 

 

Klasa  sala uwagi 



5 a T.Zielińska 15  

informatyka 20 

Wejście ewakuacyjne od strony bramy – klatka schodowa boczna 

 

 

Klasa  sala uwagi 

6a R.Baron 4  

informatyka 

 gr. 20/ gr.32 

język angielski  

4 gr./gr. 20 lub 11 

Wejście główne 

Wyjście na boisko w czasie przerwy – drzwi od strony boiska 

 

Klasa  sala uwagi 

6b K. Kowalska 6 

informatyka 

 gr. 20/ gr.32 

język angielski  

12 gr./gr. 20  

Wejście ewakuacyjne od strony bramy – klatka schodowa boczna 

 

 



Klasa  sala uwagi 

7a O.But - Będzieszak 20a 

chemia 13 

informatyka 32 

Wejście od boiska 

Wyjście na boisko w czasie przerwy – drzwi od strony boiska 

 

Klasa  sala uwagi 

7b K. Sikora 6 

chemia 13 

informatyka 

 gr. 20/ gr.32 

język angielski  

3 gr./gr. 20  

Wejście ewakuacyjne od strony bramy – klatka schodowa boczna 

 

 

Klasa  sala uwagi 

7c M. Włodarczyk 3 

chemia 13 

informatyka 

 gr. 20/ gr.32 

Wejście główne 

Wyjście na boisko w czasie przerwy – drzwi od strony boiska 



 

Klasa  sala uwagi 

8a E. Wojciechowska 4 

chemia 13 

informatyka 32 

Wejście główne 

Wyjście na boisko w czasie przerwy – drzwi od strony boiska 

 

 

Klasa  sala uwagi 

8b H. Jankowska 5 

chemia 13 

informatyka 

 gr. 20/ gr.32 

Wejście ewakuacyjne od strony bramy – klatka schodowa boczna 

 

Przerwy na świeżym powietrzu: 

boisko trawiaste – klasy1-3 

dziedziniec szkoły – klasy 4, 5, 7 

boisko sportowe – klasy 6, 8 


