
 

Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów                   

w szkole,  w tym w salach lekcyjnych  i szatni. 

• Uczniowie nie mogą przychodzić do szkoły, jeśli w ich domu jest osoba chora lub 

przebywająca w kwarantannie. 

• Uczniowie, którzy są umówieni na konsultacje, a nie mogą przyjść, zgłaszają ten fakt 

odpowiednio wcześniej nauczycielowi. 

• Do szkoły uczeń przychodzi osłaniając usta i nos, może mieć rękawiczki. 

• Przed wejściem do szkoły uczeń zobowiązany jest zdezynfekować ręce, w przypadku 

przeciwskazań zdrowotnych do stosowania środków do dezynfekcji powinien umyć 

ręce dostępnym mydłem. 

• Do szatni uczniowie wchodzą zachowując dystans, do wyznaczonych im boksów. 

• Uczniowie z szatni udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych przez główne wejście.  

• Przed salą uczniowie ponownie dezynfekują ręce. 

• W sali zajmują miejsce pojedynczo w ustawionych ławkach, w odległości 1,5 m między 

stolikami. 

• Uczniowie zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. Nie mogą ich 

pożyczać od innych uczniów! 

• Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

• Wyznaczona grupa(nie więcej niż 12 osób) przebywa podczas konsultacji w tej samej 

sali. 

• Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

• Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze 

sobą poszczególnych grup uczniów.  

• Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

• Uczniowie w szkole powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

• Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły. 

• Uczniowie powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 

kichania czy kasłania. 

• Z  sali uczniowie wychodzą zachowując dystans 1,5 i kierują się bezpośrednio do szatni. 

• Ze szkoły wychodzą zachowując dystans społeczny 

• Nie wolno uczniom przed szkołą tworzyć zgromadzeń. 

• W drodze do i ze szkoły uczniowie powinni korzystać z osłony na usta i nos                             

i zachowywać dystans społeczny. 
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