
Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr  31/2021 

Dyrektora Zespołu Oświatowego 
w Stoczku Łukowskim 

z dnia  30.08.2021 r. 

Procedura wchodzenia uczniów/wychowanków do budynku szkoły na zajęcia oraz 

przyprowadzania/ odbierania uczniów/wychowanków 

1. Uczniowie i wychowankowie wchodzą do budynku szkoły czterema wejściami znajdującymi się 

odpowiednio: jedno wejście od ulicy Dwernickiego, drugie wejście główne, trzecie wejście od 

strony parku, czwarte dla wychowanków oddziału przedszkolnego od strony boiska sportowego. 

2. Do przestrzeni wspólnej ( przedsionek wejścia głównego i przedsionek wejścia od strony boisk 

sportowych), mogą wejść rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający 

uczniów/wychowanków do/ze szkoły. 

3. Opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mogą wchodzić do przestrzeni 

wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym 

(m.in. maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. Prowadzony jest rejestr osób trzecich wchodzących do budynku. 

5. Przy wejściu do budynku szkoły oraz w części wspólnej do momentu wejścia do sali lekcyjnej, na 

stołówkę szkolną, do świetlicy lub części administracyjnej istnieje obowiązek zakrywania ust i 

nosa maseczkami. 

6. Należy dopilnować, aby wszyscy uczniowie  wchodzący do szkoły zachowywali wymagany 

dystans przestrzenny czyli min. 1,5 m. odległości między osobami. 

7. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania 

rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie 

noszenia rękawiczek. 

8. Uczniowie korzystają z szafek ubraniowych i boksów zgodnie z wewnętrznymi przydziałami. 

9.  Harmonogram wejścia uczniów do budynku szkoły: 

a) wejście od ulicy Dwernickiego: 

od godz. 7.40 - klasa VIII a, godz. 7.45 - klasa VIII b, 

b) wejście główne:  

od godz. 7.40 - klasy I a i I b, godz. 7.45 - klasa II a, godz. 7.50 - klasy III a i III b, godz. 7.55 - klasy 

IV a i IV b, 

c) wejście od strony parku: 

od godz. 7.40 - klasy V a i V b, godz. 7.45 - klasa VI a, godz. 7.50 - klasa VII a,  

godz. 7.55 - klasa VII b 

d) wejście od strony boisk sportowych: 

 od godz. 7.40 - 8.00 - oddział przedszkolny 

10. Uczniowie ustawiają się przed wyznaczonym wejściem, o określonej godzinie, zachowując 

dystans społeczny, osłaniając usta i nos maseczką. 

11. Wejście z szatni i parteru na poszczególne kondygnacje budynku dla poszczególnych uczniów 

będzie wskazane przez pracowników szkoły. 


