
Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów 

w PSP 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu 

Procedury przychodzenia/wychodzenia  do/ze szkoły: 

• Przed wejściem do budynku szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego 
do rąk po zapoznaniu się z informacją o sposobie jego użycia, bądź też założyć 
rękawiczki ochronne. 

• Należy  zakryć usta i nos.   

• Należy nie przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

• Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły 
i często dezynfekować ręce płynem do tego przeznaczonym. 

• Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

• Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły 
mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz 
innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

• Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka szkoły – jeden 
rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy 
czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. 
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

• Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

• Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy 
odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z 
zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły oraz służby 
sanitarne. 

• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 
przyprowadzać ucznia do szkoły. 

• Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

 
Procedury przebywania uczniów w szkole: 

✓ w salach lekcyjnych: 

• W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za 
zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 
2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj 
niepełnosprawności uczniów.  

• Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej 
sali. 



• Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 
m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

• Z sali, w której przebywa grupa, będą usunięte przedmioty i sprzęty, których 
nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory 
wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub 
dezynfekowane. 

• W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 
1,5 m  
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

• Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie 
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

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

• Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych 
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod 
nadzorem nauczyciela. 

✓ na sali gimnastycznej/na boisku szkolnym: 

• Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać 
umyte lub zdezynfekowane.  

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

• Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na 
świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i 
dystansu pomiędzy nimi. 

• Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie 
czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

• Podczas zajęć na sali gimnastycznej czy boisku szkolnym należy zachować 
między uczniami bezpieczny dystans. 

• Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 
uczniami. 

✓ w stołówce szkolnej: 

• Przed przystąpieniem do spożywania posiłku należy umyć, zdezynfekować 
ręce.  

• Wydawanie posiłków będzie odbywać się zmianowo z zachowaniem 
bezpiecznej odległości. 

• Czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł będzie odbywać się po każdej 
osobie. 

• Należy regularnie wietrzyć pomieszczenie. 

✓ w szatni szkolnej: 



• W miarę możliwości wykorzystywać co drugi boks. 

• Nie może przebywać więcej niż 1 uczeń na 4m2 powierzchni pomieszczenia. 

• Ubrania ucznia należy wieszać na jednym wieszaku z zachowaniem odległości od 

rzeczy pozostawionych przez inne osoby. 

• W szatni nie wolno pozostawiać przedmiotów, które nie zaliczają się do garderoby 

ucznia np. hulajnoga, deskorolka itp. 

• Uczeń po przebraniu się w strój szkolny jest zobligowany do umycia i zdezynfekowania 

rąk.  

• Do szatni uczniowie są sprowadzani przez nauczyciela o wyznaczonych godzinach 

odmiennych dla każdej grupy.  

• Uczniowie zabierają z szatni wszystkie pozostawione w niej rzeczy.  

• Szatnie będą regularnie sprzątane oraz dezynfekowane. 

✓ w toalecie szkolnej: 

• Należy regularnie wietrzyć pomieszczenie. 

• Po opuszczeniu toalety uczeń ma obowiązek dokładnie umyć ręce oraz zdezynfekować 

je środkiem dostępnym w placówce. 

• W łazience nie może przebywać więcej niż 1 uczeń na 4m2 powierzchni pomieszczenia 

(do łazienki uczniowie wychodzą pojedynczo).  

• Po skorzystaniu z toalety przez ucznia, pomieszczenie musi zostać posprzątane,  

a używane powierzchnie zdezynfekowane.  

• W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wywiesić plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat 

prawidłowej dezynfekcji rąk. 

✓ w bibliotece szkolnej ( zał. nr 3). 

 

Załączniki: 

1.  Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkól podstawowych – edukacja wczesnoszkolna. 

2. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół. 

3. Wytyczne pracy biblioteki. 

4. Zasady  organizacji konsultacji dla ósmoklasistów. 


