
Procedura  postępowania podczas przychodzenia uczniów do szkoły 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

  

   

 

 

 

 

 

C. Uczeń dowożony przez 
rodzica/opiekuna 

 Rodzic/opiekun( musi to być osoba 
zdrowa, bez objawów 
chorobowych) otwiera drzwi 
zewnętrzne szkoły, zatrzymuje się. 

  W wydzielonej przestrzeni  
wspólnej ucznia odbiera pracownik  
szkoły zabezpieczony w środki 
ochrony osobistej maseczkę. 

 

 

1. Wejście ucznia na teren szkoły – od godziny 7.40                                                                                                               
Uczniowie zachowują bezwzględny dystans społeczny – 1,5 m (jedna osoba w przestrzeni wspólnej). Mają założoną 

maseczkę. 
Rodzice nie wchodzą na teren szkoły poza ustalonymi sytuacjami. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z 
dziećmi/rodzice oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni 
publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). 

 

2. Higiena 

 Każdy uczeń przed wejściem do sali najpierw idzie do łazienki i myje ręce zgodnie z instrukcją. Uczniowie 

wykonują te czynności pod opieką nauczyciela. 

 Maseczkę  uczeń zdejmuje w klasie. Ubranie wierzchnie oraz buty zostawia w wyznaczonym miejscu. 
 

 
z 

A. Przestrzeń wspólna                                                                                                       
 Dyrektor wydzielił przestrzeń wspólną – wiatrołap będący pierwszym pomieszczeniem po wejściu do 

szkoły. Pomieszczenie to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w przypadku 
pojawienia się osoby zakażonej COVID 19, która weszła na teren szkoły. 

  Nad poprawnością zachowań  uczniów  przy wchodzeniu do szkoły  czuwają nauczyciele rozpoczynający 
zajęcia w danym dniu w poszczególnych klasach.  

 W widocznym miejscu - tablica ogłoszeń i drzwi wejściowe -  dyrektor  umieścił tabliczkę z numerami 
telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 
medycznych oraz wyraźny napis „UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI INFEKCJI 
DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 38°C NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY” 

 
 

B. Uczeń dojeżdżający 
autobusem szkolnym 

 Uczeń wychodzi z autobusu 
za zgodą opiekuna i we 
wskazanej przez niego 
kolejności (klasami). Do 
szkoły wchodzi pod opieką 
nauczyciela.  

  

 

D. Uczeń przychodzący 
 Uczeń wchodzi do szkoły 

zachowując wyznaczony dystans 
społeczny 

  W wydzielonej przestrzeni  
wspólnej pracownik  szkoły 
zabezpieczony w środki ochrony 
osobistej maseczkę kieruje ucznia 
do łazienki.  

 

 

3.  Zakończenie procedury wchodzenia ucznia do szkoły  

 Po zakończeniu procedury wchodzenia ucznia do szkoły pracownik szkoły dezynfekuje ręce. 
Nauczyciel maseczkę zdejmuje dopiero w klasie. 

 Pomieszczenie wspólne  zgodnie z procedurą jest sprzątane i dezynfekowane na koniec dnia, a 
powierzchnie dotykowe i płaskie po każdym wejściu osoby z zewnątrz. 

 

 

 

  

 


