
Zasady bezpiecznego wejścia i wyjścia ze szkoły oraz korzystania z szatni 

w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego  w Tłokini  Wielkiej 

w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID – 19

1. Dzieci/Uczniowie mogą być przyprowadzani do drzwi głównych budynku szkoły i

odbierani przez jednego rodzica/opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących

infekcję dróg oddechowych.

2. Rodzice uczniów nie będą mogli wchodzić do środka budynku.

3. Przy  obu  wejściach  na  teren  szkoły  umieszczone  są   numery  telefonów  do

właściwej  miejscowo  powiatowej  stacji  sanitarno-epidemiologicznej,  oddziału

zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

4. Nauczyciele i  pracownicy szkoły korzystają z wejścia służbowego -  wchodzą do

budynku wejściem od  strony przedszkola.

5. Nauczyciel   odbierający  uczniów  z  autobusu  szkolnego  dopilnowuje  posiadanie

przez  nich  maseczek/przyłbic  oraz  przed samym wejściem do szkoły  kontroluje

dystans społeczny między nimi. 

6. Wyznaczony  pracownik  szkoły  przy  wejściu  do  budynku  szkolnego,  wpuszcza

uczniów,  dopilnowuje  dezynfekcji  rąk  każdego  ucznia.  Następnie  kieruje

kilkuosobową  grupę  uczniów  do  szatni,  kolejna  grupa  wchodzi  dopiero  po

opuszczeniu szatni przez poprzednią  grupę. 

7. Drzwi wejściowe do szkoły będą zamykane. Przy drzwiach znajduje się dzwonek,

którego należy użyć w razie potrzeby wejścia na teren budynku.

8. W  szatani  uczniowie  przebywają  pod  opieką  pracownika  szkoły,  zachowują

odpowiedni dystans społeczny.  Po jej opuszczeniu dezynfekują ręce lub myją je i

przemieszczają się do swoich klas. 

9. Uczniowie  pozostają  w  maseczkach/przyłbicach  do  momentu  zajęcia  miejsca  w

klasie.

10.  Dzieci z oddziału przedszkolnego przychodzą do szkoły na godzinę 8.15, wchodzą

wejściem od strony sali gimnastycznej i z wyznaczoną osobą udają się do swojej

klasy.

11.  Pozostali  uczniowie wchodzą wejściem głównym.(Przez dwa pierwsze tygodnie

września uczniowie wchodzą wejściem od strony sali gimnastycznej).

12.  W wyjątkowych sytuacjach rodzic/opiekun, lub inna osoba może wejść na teren

szkoły i  zobowiązana jest do stosowania środków ochronnych: (osłona ust i nosa,

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 



13.  Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie zachowując odpowiednie środki

ostrożności,  rozchodzą  się  w  wyznaczone  miejsca  zgodnie  z  dalszym

harmonogramem dnia.

14.  Uczniowie  klas  1-3  schodzą  do  szatni  z  nauczycielem  prowadzącym  ostatnie

zajęcia. Nauczyciele dopilnowują dystansu pomiędzy uczniami.

15.  Nauczyciel dyżurujący przy szatni dopilnowuje pozostałych uczniów, aby zachowali

odpowiedni dystans między sobą.

16.  Uczniowie dojeżdżający  autobusem szkolnym zachowując odpowiedni  dystans

społeczny  czekają  przy  pokoju  nauczycielskim  i  z  wyznaczonym  nauczycielem

udają się na przystanek autobusowy.


