
Procedury podczas przebywania uczniów  

w Zespole Kształcenia i Wychowania w Starej Kiszewie  

w związku z wystąpieniem COVID-19 

 
Podstawa prawna: 

 wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym 

Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w szkole 

1. Po wejściu do budynku szkoły uczeń ma obowiązek poinformować pracownika 

wyznaczonego przez dyrektora lub nauczyciela o swoim złym samopoczuciu lub stanie 

zdrowia . 

2. Po wejściu na teren szkoły uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce lub umyć ręce 

mydłem przeciwbakteryjnym. 

3. Uczniowie wchodzą na teren szkoły i wychodzą z niej przez wyznaczone dla danej 

klasy wejścia: 

 Klasy 0c i Ia - boczne wejście BEW (mała szkoła), 

 Klasy Ib, Ic, IIa, IIb, 0a i 0b- główne wejście BEW (mała szkoła), 

 Klasy IIc, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VIb - boczne wejście od strony parkingu przy 

hali sportowej, 

 Klasy VIa, VIc, VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIIa, VIIIb i klasy BSIS - wejście przy 

sali gimnastycznej od strony boiska asfaltowego. 

4. Uczeń danej klasy po wejściu do szkoły kieruje się do wyznaczonej sali lekcyjnej i 

opuszcza ją wyłącznie: 

 - pod opieką nauczyciela w celu wyjścia na boisko lub korytarz w czasie przerw, 

- w celu skorzystania z toalety, 

- w celu opuszczenia szkoły, 

5. Zakazuje się samowolnego przemieszczania się po terenie placówki bez wyżej 

wymienionego powodu. 

6. Podczas przerw lekcyjnych uczniowie przebywają wyłącznie w wyznaczonych strefach: 

 Klasy 0c i Ia, -korytarz boczny na parterze BEW(mała szkoła) i stadion, 

 Klasy Ib, Ic, IIa, IIb - korytarz I piętro BEW(mała szkoła) i stadion, 

 Klasy 0a i 0b - korytarz II piętro BEW (mała szkoła) i stadion, 

 Klasy IIc, IIIa, IIIb - korytarz na I piętrze w budynku ZKiW i boisko asfaltowe, 



 Klasy IVa, IVb, V, VIb - połowa korytarza głównego, I korytarz boczny i 

dziedziniec między skrzydłami, 

 Klasy VIa, VIc, VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIIa, VIIIb i klasy BSIS, połowa 

korytarza głównego, II korytarz boczny i boisko asfaltowe. 

7. Uczeń ma obowiązek poinformować nauczyciela o złym samopoczuciu w trakcie 

trwania lekcji. Wobec takiego ucznia zastosowane wówczas będą odrębne procedury 

postępowania z uczniem w sytuacji zagrożenia zakażeniem COVID-19. 

8. Sklepik szkolny w roku szkolnym 2020/2021 ze względów bezpieczeństwa zawiesza 

działalność. 

9. Podczas trwania zajęć w szkole uczniowie siadają w wyznaczonych ławkach.  

10. Uczniowie przynoszą do szkoły wyłącznie materiały edukacyjne (podręczniki, 

ćwiczenia, zeszyty itp.) oraz przybory szkolne i nie wymieniają się nimi z innymi 

uczestnikami zajęć. 

11. Podczas spożywania posiłków uczniowie siadają wyłącznie przy stoliku przydzielonym 

danemu uczniowi(karteczki z nazwą klasy przy stolikach), Podczas oczekiwania w 

kolejce uczniowie zachowują dystans społeczny. 

12. Korzystanie z biblioteki szkolnej reguluje regulamin biblioteki szkolnej. 

13. Korzystanie z gabinetu pielęgniarki reguluje regulamin gabinetu. 

14. Korzystanie ze świetlicy i stołówki szkolnej reguluje regulamin świetlicy i stołówki 

szkolnej. 

 


