
PROCEDURY
PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ

PRZEBYWANIA UCZNIÓW W I LO 

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania reżimu sanitarnego nałożonego na 

placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, a jej celem jest 

zminimalizowanie zagrożeń zakażenia się w placówce wirusem i zachorowaniem. 

1. Szkoła działa z zachowaniem reżimu sanitarnego w godzinach 7:30 – 15:30.

2. O organizacji pracy szkoły decydują wytyczne GIS, MZ, MEN.

3.  W szkole organizowane będą konsultacje bezpośrednie dla klas I i II.

4. Każdorazowo uczeń zainteresowany konsultacjami z danego przedmiotu zgłasza ten fakt 

nauczycielowi uczącemu.

5. Liczba uczniów na konsultacjach grupowych nie może być większa niż 12. 

6. Do wejścia do budynku szkoły należy podchodzić pojedynczo. 

7. Gdy zajdzie taka konieczność, uczniowie czekają w kolejce przed szkołą zachowując dystans 

społeczny min. 2 metrów. 

8. Należy przestrzegać środków ostrożności zasłaniania ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk. 

9. Do szkoły mogą uczęszczać tylko zdrowi uczniowie, bez objawów chorobowych. 

10. Jeżeli będzie uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore z takimi objawami jak: kaszel, 

katar, ogólne złe samopoczucie, pracownik ma prawo nie wpuścić ucznia do szkoły.

11. Przed wejściem do budynku szkoły i sali zajęć, uczeń zobowiązany jest zdezynfekować ręce. 

12. W szkole uczeń kieruje się prosto do wyznaczonej sali na konsultacje. 

13. Po wejściu do sali lekcyjnej, zajęciu miejsca w swojej ławce, uczeń zdejmuje maseczkę i 

kładzie ją na swojej ławce. 

14. W szkole obowiązuje zakaz przynoszenia z domu jakichkolwiek przedmiotów nie związanych z

zajęciami. 

15. Uczniowie nie mogą wymieniać się między sobą przyborami, podręcznikami, ćwiczeniami 

szkolnymi itp. 

16. Do szkoły nie może przyjść uczeń, który ma lub miał w ciągu 14 dni kontakt z osobą chorą na 

COVID-19, przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 



17. Podczas konsultacji i w trakcie pobytu w szkole uczniowie zobowiązani są zachowywać dystans

między sobą. 

18. Uczniowie pod opieką nauczyciela będą korzystali z boiska szkolnego oraz sali gimnastycznej. 

19. W szkole jest wyznaczone miejsce do izolacji ucznia ( gabinet pielęgniarki) w przypadku 

zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych. Nauczyciele w takim wypadku 

natychmiast będą się kontaktować z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do jak najszybszego 

odbioru dziecka ze szkoły. 

20. W budynku szkoły obowiązuje ograniczony ruch osób z zewnątrz, nie mogą w szkole 

przebywać żadne osoby nieupoważnione. 

21. W trakcie pobytu w łazience i WC może przebywać tylko jeden uczeń. 
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