
Procedura wejścia i wyjścia ze Szkoły Podstawowej nr 8 im Jana Pawła II
w Będzinie w okresie epidemii

I. Ogólne zasady funkcjonowania szkoły w warunkach zagrożenia COVID19 zgodnie 

z wytycznymi Ministra Zdrowia, GIS oraz MEN

Na  podstawie  wytycznych  Ministra  Zdrowia,  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  oraz
Ministra Edukacji w szkole obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa: 

1. Za  zapewnienie  bezpieczeństwa  i  higienicznych  warunków  pobytu  w  szkole
odpowiada dyrektor

2. Zajęcia dla klas I-III i VII-VIII rozpoczynają się o godzinie 8:00. Zajęcia dla klas
IV – VI rozpoczynają się o godzinie 9:00.

3.  Uczniowie wchodzą dwoma wejściami:

 uczniowie klas I –III wchodzą głównym wejściem

 uczniowie klas VI – VIII wchodzą bocznym wejściem

 uczniowie klas IV - V wchodzą głównym wejściem

4. Uczniowie  i  pracownicy  wchodzą  do  budynku  wyłącznie  wyznaczonymi
wejściami.  Wyznacza  się  strefę  bezpieczeństwa,  którą  stanowi  przedsionek
wejścia do szkoły. Osoby w strefie bezpieczeństwa mają obowiązek zachowywać
pomiędzy sobą dystans 1,5 m. Osoby z zewnątrz zobowiązują się do zakrywania
ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez jednego
opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

6. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.

7. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie pracownicy szkoły oraz uczniowie.
Wyjątek  stanowią  służby  medyczne,  ratunkowe  lub  pracownicy  remontowi.
Wszyscy mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

8. Na  teren  szkoły  nie  będą  wpuszczane  dzieci,  rodzice  i  opiekunowie  oraz
pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. 

9. Po wejściu na teren placówki, uczeń dezynfekuje ręce w obecności pracownika
szkoły i udaje się do wyznaczonej szatni. Następnie udaje się do sali lekcyjnej. 

10. W przypadku  stwierdzenia  u  ucznia  objawów chorobowych  lub  podwyższonej
temperatury, pracownik nie przyjmuje dziecka i informuje o tym fakcie dyrektora.
Dziecko wraz z opiekunem zostaje odesłane do domu. Jeżeli uczeń przyjdzie sam
do  szkoły  i  ma  objawy  chorobowe  lub  podwyższoną  temperaturę,  pracownik
obsługi niezwłocznie zawiadamia dyrektora oraz odprowadza dziecko do izolatki,
gdzie  przebywa  pod opieką  wyznaczonego  pracownika  do  czasu  odebrania  go
przez rodziców/opiekunów.
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11. Przy  wejściu  głównym  należy  umieścić  numery  telefonów  do  właściwej
miejscowo  powiatowej  stacji  sanitarno-epidemiologicznej,  oddziału  zakaźnego
szpitala i służb medycznych. 

12.  Podczas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku szkoły są zamykane.

13.  W  przypadku  zgromadzenia  się  kilkorga  dzieci  –  rodzic  czeka  
z  dzieckiem przed budynkiem Szkoły z zachowaniem zasad określonych przez
MZ i GIS w odstępach co 1,5 m.

14.  Rodzice/opiekunowie  prawni  zobowiązani  do  podania  aktualnego  numeru
telefonu i odbierania telefonów od dyrektora bądź wychowawcy.

15.  Dzieci  uczęszczające  na  świetlicę  szkolną  po  zakończonych  zajęciach
sprowadzane są na świetlicę szkolną lub wracają samodzielnie do domu za zgodą
rodzica/prawnego opiekuna.

II. Wyjścia na zewnątrz

1. Placówka nie organizuje wyjść, wycieczek, spacerów poza teren szkolny. 

2. Podczas ładnej pogody, dzieci mogą korzystać z terenów zielonych 

i boiska z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa.

3. Na terenie zielonym oraz boisku mogą przebywać jednocześnie dwie 

grupy, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie
kontaktowały się ze sobą i zachowały odległość 1,5 m.

III. Przepisy końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują od 01.09.2020 r. do czasu ich odwołania.

2. Wszyscy pracownicy i rodzice oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do
ich ścisłego stosowania i przestrzegania.
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