
 Procedura postępowania podczas przychodzenia uczniów do szkoły 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

  

                                                                                       

 

  

 

 

C. Uczeń z rodzicem /opiekunem/przy wchodzeniu do szkoły 
 Rodzic lub opiekun przyprowadzający ucznia musi być zdrowy, bez objawów 

chorobowych. 

 Rodzic/opiekun nie wchodzi do budynku szkoły. 

 Jeśli rodzic jest w maseczce ochronnej, może otworzyć drzwi zewnętrzne i zachowując 
dystans od pracownika szkoły wymienić z nim informacje. 

 Rodzic bez maseczki nie zbliża się do drzwi na odległość mniejszą niż 1,5 m. 

 Rodzic/opiekun ucznia niepełnosprawnego może wejść do budynku szkoły, jeśli 
dziecko wymaga pomocy np. w poruszaniu się. Obowiązuje go wtedy maseczka i dezynfekcja rąk. 

2. Obserwowanie objawów zewnętrznych i mierzenie temperatury 
Podczas wchodzenia ucznia do szkoły pracownik obserwuje, czy uczeń nie ma objawów zakażenia górnych dróg oddechowych. 
W razie wątpliwości co do stanu zdrowia ucznia, pracownik może zmierzyć uczniowi temperaturę ciała termometrem 
bezdotykowym. 

 

 

  

 

A. TRZY WEJŚCIA DO SZKOŁY 
 

     I. WEJŚCIE GŁÓWNE - śluza ochronna (przestrzeń wspólna)                                                                                                       

  Śluzę ochronną stanowi przedsionek przy wejściu głównym do szkoły. Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu czuwa 
wyznaczony pracownik szkoły (w środkach ochrony indywidualnej), on także zapisuje i monitoruje wejścia osób z zewnątrz.  
W widocznym miejscu przedsionka są wywieszone numery telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych i napis „UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI 
ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 38°C NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY 

 Z wejścia przez śluzę ochronną (główne wejście do szkoły) korzystają: uczniowie klas 0-III oraz dorosłe osoby z zewnątrz, 
wcześniej umówione na spotkanie w szkole z dyrektorem lub nauczycielem. 
 

II. WEJŚCIE BOCZNE od strony parkingu przy placu zabaw, z którego korzystają uczniowie klas IV-VIII. 
 

III. WEJŚCIE PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ (od strony placu zabaw), z którego korzystają uczniowie klas IV-VIII, którzy danego 
dnia rozpoczynają zajęcia lekcją wychowania fizycznego. 

 

Jeżeli T<38 , uczeń wchodzi do szkoły . Jeżeli T>38, uczeń nie zostaje przyjęty do szkoły. 

 

1. Wejście ucznia do budynku szkoły 
Uczniowie i rodzice przyprowadzający/odbierający uczniów zachowują bezwzględny dystans społeczny – 1,5 m. W śluzie przebywa 
tylko jedna osoba na raz. 

3. Mycie i dezynfekcja rąk, zmiana obuwia, zdejmowanie okrycia wierzchniego 
 Uczniowie klas 0-III po wejściu do budynku niezwłocznie myją ręce w łazience zgodnie z instrukcją, a uczniowie starsi dezynfekują ręce 

dostępnym przy wejściu płynem do dezynfekcji.  

 Wszyscy uczniowie zmieniają obuwie i zdejmują okrycie wierzchnie na parterze i dopiero potem udają się do szatni (młodsi) lub szafek 

uczniowskich na piętrze (starsi). Uczniowie młodsi wchodzą na piętro schodami od strony stołówki, a uczniowie starsi – schodami przy 

bibliotece. 
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B. Uczeń bez 
rodzica/opiekuna 

 

 Uczeń wchodzi do 
budynku szkoły wejściem 
wyznaczonym dla jego 
klasy. 

 Opiekun zabiera dziecko do domu. 

 Jeżeli uczeń przyszedł bez opiekuna, pracownik odprowadza go do izolatki i 

telefonuje do rodziców z informacją, żeby jak najszybciej odebrali dziecko ze szkoły. 

 

 

             

 

4.  Zakończenie procedury wchodzenia ucznia do szkoły  
 Po zakończeniu pracy pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice. 

 Śluza zgodnie z procedurą jest systematycznie  sprzątana i dezynfekowana. 


