
Procedury pobytu uczniów w szkole 

 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego.  

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.  

3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych. 

4. Uczniowie przychodzą do szkoły wg. ustalonego tygodniowego planu zajęć lub 

deklaracji rodziców o pobycie uczniów w świetlicy szkolnej. 

5. Szatnia szkolna otwierana jest 15 minut przed lekcją 0 i lekcją 1 oraz na 5 minut przed 

dzwonkiem na przerwę przed kolejnymi lekcjami po lekcji 0 i 1. 

6. W przedsionku szatni szkolnej obowiązkiem ucznia jest dezynfekcja dłoni. Następnie 

uczniowie udają się do szatni. 

7. Każda klasa ma przydzieloną stałą salę lekcyjną, wyjątek stanowią zajęcia z 

wychowania fizycznego, informatyki fizyki i chemii. 

8. Niedopuszczalne jest samowolne zamienianie sal lekcyjnych. Podczas przerw sale 

lekcyjne są zamknięte. Odpowiedzialni za zamykanie sal są nauczyciele po 

zakończonej lekcji. Klucz odnoszony jest do pokoju nauczycielskiego na początku 

przerwy. 

9. Przy przydzielonej sali lekcyjnej, klasa ma wydzieloną strefę do przebywania podczas 

przerwy. Przerwy uczniowie spędzają na swoim piętrze po lewej stronie wydzielonej 

strefy (lewa stron to ściana z drzwiami wejściowymi do klasy). Prawa strona stanowi 

ciąg komunikacyjny.  

10. Uczniowie nie przemieszczają się po korytarzach szkolnych bez uzasadnionego 

powodu. Odpowiedzialni za dopilnowanie przebywania uczniów w wyznaczonych 

strefach są nauczyciela dyżurujący, pełniący aktywny dyżur. 

11. Każdy uczeń przed rozpoczęciem lekcji informatyki ma obowiązek zdezynfekować 

dłonie. Odpowiedzialny za to jest nauczyciel informatyki. 

12. Uczniowie mają również obowiązek dezynfekowania lub umycia dłoni mydłem przed 

wejściem do szkoły, biblioteki, świetlicy, stołówki, przed i po posiłku, po skorzystaniu 

z toalety, po powrocie z boiska, placu zabaw oraz terenach zielonych szkoły. 

13. Przed wejściem do sali gimnastycznej uczniowie mają obowiązek wytarcie obuwia w 

wycieraczkę z płynem dezynfekującym. 

14. W szatni wychowania fizycznego uczniowie zachowują dystans społeczny (1,5 m), 

ubrania wieszają na co drugim wieszaku. Odpowiedzialni za dopilnowanie 

obowiązujących zasad są nauczyciele wychowania fizycznego. 

15. Uczniowie do szatni wychowania fizycznego wpuszczani są po dzwonku na lekcję. 

Podczas przerwy szatnie są zamknięte. Odpowiedzialni za zamykanie i otwieranie 

szatni odpowiedzialni są nauczyciele wychowania fizycznego oraz gimnastyki 

korekcyjnej. 

16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła 

posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą.  

17. Uczniowie mogą przynosić do szkoły drugie śniadanie oraz napoje. Uczniowie 

przestrzegają zakazu dzielenia się jedzeniem i piciem z rówieśnikami oraz o 

konieczności myci rąk przed i po posiłku. 

 


