
Procedura wejścia do szkoły dla uczniów, nauczycieli i pracowników 

 

1. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice/opiekunowie zobowiązani są do 

dokładnego zapoznania się z procedurą i bezwzględnego jej stosowania. 

2. W drodze do szkoły wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice/opiekunowie 

przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni 

publicznej. 

3. Do szkoły mogą wejść nauczyciele i pracownicy bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji. 

4. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji. 

5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły przez rodziców/opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni 

wspólnej szkoły. 

7. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć 

lekcyjnych. 

8. Po przyprowadzeniu dziecka do wyznaczonej strefy wejścia do szkoły, 

rodzice/opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie opuścić teren szkoły, 

niedopuszczalne jest gromadzenie się na terenach przyległych do szkoły.  

9. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci zobowiązani są do zachowania dystansu 

społecznego w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych dzieci i ich 

rodziców/opiekunów wynoszącym co najmniej 1,5 metra. W przypadku braku 

możliwości zachowania dystansu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. 

10. Uczniowie poszczególnych klas wchodzą do budynku szkolnego przez dedykowane im 

wejście: 

− Budynek A 

kolor żółty – wejście od ul. Wolności – klasy II 

kolor zielony – wejście od klombu – klasy I i III 

− Budynek B 

kolor pomarańczowy – wejście od klombu – klasy IV 

kolor niebieski – wejście od boiska asfaltowego – klasy VII 

kolor czerwony – wejście od Orlika – klasy VIII 

− Budynek C 

kolor szary – wejście od ul. Słowackiego – klasy VI c, VI d, VI e, VI f 

kolor fioletowy – wejście od sali gimnastycznej – klasy V a, V b, VI a, VI b, VI g 

11. Uczniowie klas I-III odbierani są ze strefy wejścia przez wychowawcę lub 

wyznaczonego pracownika szkoły. Rodzice/opiekunowie lub osoby pisemnie do tego 

upoważnione odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich pod 



opiekę wychowawcy lub wyznaczonego pracownika szkoły. Uczniowie klas IV-VIII 

wchodzą do szkoły samodzielnie. 

12. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i nauczyciele wchodzący do budynku szkoły 

mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji dostępnym przy każdych 

drzwiach wejściowych. 

13. Przy wejściu do szkoły każdy uczeń zostanie poddany bezdotykowemu pomiarowi 

temperatury. Uczeń, który ma temperaturę ciała 38°C lub wyższą nie może wejść do 

przestrzeni wspólnej szkoły ani uczestniczyć w zajęciach. 


