
Procedura przychodzenia/ wychodzenia i pobytu w szkole dla uczniów / dzieci  

 obowiązująca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie od  01 września 2020 r.  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

( aktualizacja od 01. 09. 2021 ) 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie podczas 
organizowania zajęć lekcyjnych w czasie pandemii, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                          
i zwalczaniem Covid-19.  

Zakres obowiązywania procedury: dotyczy zasad postępowania wszystkich wchodzących                                  
i przebywających  na terenie  Zespołu. 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy przedszkola/
szkoły, rodzice 

1. W drodze do i ze szkoły, gdy uczeń korzysta z transportu autobusowego, zobowiązany jest                          
do zakrywania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznego dystansu społecznego. 

2. Procedura ta obowiązuje również w trakcie wchodzenia do szkoły. 

3. W szkole uczniowie / dzieci mogą przebywać bez zakrywania nosa i ust, jednak muszą zachowywać 
bezpieczny dystans społeczny oraz dbać o higienę rąk.  

4. Uczniowie witają się bez dotyku, czy uścisku rąk.  

5. Uczniowie / dzieci  nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek). 

6. Uczniowie / dzieci  nie pożyczają od kolegów przyborów, zabawek, książek, materiałów edukacyjnych.  

7.  Przy wejściu do budynku  Zespołu  uczeń dezynfekuje ręce, a jeżeli ma zgłoszone przeciwwskazania 
zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, myje ręce. 

8. Uczeń zostawia swoje wierzchnie okrycie i buty w swojej szafce, zachowując bezpieczny dystans                   
od innych uczniów.  

9. Po wyjściu z szatni uczeń udaje się bezpośrednio do wyznaczonej sali lub miejsca na terenie placówki.  

10. W trakcie pobytu w szkole – uczeń powinien często myć ręce wodą z mydłem, zachowywać dystans, 
a także unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

11. Uczeń powinien w odpowiedni sposób zasłaniać twarz  podczas kichania czy kasłania. 

12. Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, 
innych pomieszczeniach wspólnych, na terenie szkoły.  
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13. W miarę możliwości uczniowie będą rotacyjnie wychodzić na przerwy oraz do toalety. 

14. Wychodzenie z klasy oraz z budynku szkoły odbywa się pod nadzorem pracownika. 

15. Jeżeli ucznia klas 0 -III  lub dziecko przedszkolne odbiera rodzic, oczekuje on na dziecko przed 
drzwiami wejściowymi lub w strefie wyznaczonej z zachowaniem środków ochrony osobistej                               
i bezpiecznego dystansu. 

PROCEDURA WEJŚCIA DO  BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO                   
W SADKOWIE  ( aktualizacja od 01. 09. 2021 ) 

GRUPY PRZEDSZKOLNA – wejście do części przedszkolnej, główne drzwi do Przedszkola. Dzieci                        
wchodzą do szatni z rodzicami, z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego i wymogów 
sanitarnych oraz limitu osób przebywających  w szatni. Dzieci z szatni są odbierane przez woźne 
oddziałowe.  

GRUPY ZEROWE, UCZNIOWIE KLAS  II – wejście boczne szkoły (wejście w starym budynku ), 
rodzice odprowadzają dzieci tylko do wyznaczonej części ( przedsionek ),  gdzie dzieci są nadzorowane  
przez dyżurującego pracownika szkoły. 

UCZNIOWIE KLAS  I, III – wejście główne w nowym budynku, rodzice odprowadzają dzieci tylko do 
wejścia, dalej dzieci są nadzorowane  przez dyżurującego pracownika szkoły. 

UCZNIOWIE KLAS  IV-VIII – wejście główne w nowym budynku, gdzie uczniowie są nadzorowani   
przez dyżurującego pracownika szkoły. 

PO WEJŚCIU DO SZKOŁY UCZNIOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE, BĄDŹ 
JE DOKŁADNIE UMYĆ. 

 JEDNORAZOWE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ WYRZUCANE SĄ DO WYZNACZONEGO 
POJEMNIKA. 
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