
PROCEDURA PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA I  POBYTU  

W SZKOLE DLA UCZNIÓW W ZSP W SMOLCU  

OD 1 WRZEŚNIA 2020 r. 

1. W drodze do i ze szkoły, gdy uczeń korzysta z transportu 

autobusowego, zobowiązany jest do osłony ust i nosa oraz 

zachowania bezpiecznego dystansu społecznego. 

 

2. Procedura ta obowiązuje również w trakcie wchodzenie do szkoły  

i przebywania w szatni szkolnej. 

 

3. Noszenie maseczki obowiązuje także w trakcie przerw  

i przebywania na korytarzach szkolnych.  

 

4. Wyjątek stanowi lekcja, podczas której uczeń nie musi zasłaniać 

ust i nosa. 

 

5. W celu utrudnienia stykania się ze sobą uczniów prosimy  

o zachowanie dystansu, niepodawanie sobie ręki na powitanie. 

 

6. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów 

(zabawek). 

 

7. Uczeń zdejmuje maseczkę, w której przyszedł do szkoły i wyrzuca 

do wyznaczonego kosza (w przypadku maseczki jednorazowej) 

lub wielorazową maseczkę umieszcza w woreczku i chowa do 

plecaka. 

 

8. Przy wejściu do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce,  

a jeżeli ma zgłoszone przeciwskazania zdrowotne do stosowania 

środków do dezynfekcji myje ręce mydłem. 

 

9. Uczeń zostawia swoje wierzchnie okrycie i buty w swojej szafce, 

zachowując bezpieczny dystans od innych uczniów.  

 



10. Po dokonaniu ww. czynności uczeń udaje się bezpośrednio do 

wyznaczonej sali. 

 

11. W trakcie pobytu w szkole – uczeń powinien często myć ręce 

wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać 

dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

 

12.  Uczeń powinien w odpowiedni sposób zasłaniać twarzy podczas 

kichania czy kasłania. 

 

13. Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans 

przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach 

wspólnych oraz na terenie szkoły.  

 

14. Uczniowie będą rotacyjnie wychodzić na przerwy oraz do 

toalety. 

 

15. Uczeń przynosi do szkoły własny zestaw podręczników  

i przyborów (nie można ich pożyczać od innych uczniów). 

 

16. Jeżeli uczeń korzysta z usług cateringu, spożywanie posiłku 

będzie odbywało się w sali, w której przebywa. 

 

17. Wychodzenie z klasy oraz z budynku szkoły odbywa się pod 

nadzorem pracownika. 

 

18. Wychodząc ze szkoły uczeń ubiera maseczkę i opuszcza teren 

szkoły. 

 

19. Jeżeli ucznia klas I-III odbiera rodzic, oczekuje on na dziecko 

przed drzwiami wejściowymi lub w strefie wyznaczonej  

z zachowaniem środków ochrony osobistej i bezpiecznego 

dystansu. 

 



 

PROCEDURA WEJŚCIA DO SZKOŁY SMOLEC 

GRUPY ZEROWE – wejście główne w starym budynku. Rodzice 

odprowadzają dzieci tylko do wyznaczonej części brudnej, gdzie dzieci 

odbierane są przez dyżurującego pracownika szkoły. 

UCZNIOWIE KLAS I-III – wejście główne w nowym budynku. Rodzice 

odprowadzają dzieci tylko do wyznaczonej części brudnej, gdzie dzieci 

odbierane są przez dyżurującego pracownika szkoły. 

UCZNIOWIE KLAS IV-VI – wejście boczne od strony boiska, gdzie 

dyżuruje pracownik szkoły. 

 

PO WEJŚCIU DO SZKOŁY UCZNIOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ 

ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE.  

JEDNORAZOWE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ WYRZUCANE SĄ 

DO WYZNACZONEGO POJEMNIKA. 

 


