
 
Procedura  wejścia do budynku szkoły w SP 24 

w okresie: czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

1. Osoby wchodzące do budynku szkoły: nauczyciele, pracownicy obsługi i 

administracji, rodzice/ prawni opiekunowie dziecka, uczniowie i 

interesanci podlegają kontroli temperatury ciała dokonywanej przez 

dyżurnych pracowników szkoły – przy wejściu głównym do szkoły oraz przy 

wejściu do budynku szkoły od strony szatni szkolnej i boiska. 

2. Uczniowie klas VII i VIII wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska. 

3. Uczniowie klas IV-VI i I-III wchodzą do szkoły wejściem od strony szatni 

szkolnej. 

4. Pomiar temperatury dokonywany będzie przy użyciu termometrów 

bezdotykowych, dokonujących pomiaru z bezpiecznej odległości od badanej 

osoby. Pomiaru temperatury przy wejściu do szkoły od strony szatni dokonuje 

pracownik obsługi, a przy wejściu do szkoły od strony boiska  nauczyciel 

dyżurujący. 

5.  Pracownicy dokonujący pomiarów mają być zabezpieczeni w środki ochrony 

osobistej. 

6.  Osoby odmawiające poddania się pomiarowi temperatury nie będą 

wpuszczane do budynku szkoły, podobnie jak osoby z temperaturą ciała 

wyższą od 37,2 stopni C. 

7. Informacje o dokonywaniu ww pomiarów zostaną wywieszone przed wejściem 

głównym do szkoły oraz przed wejściem do budynku szkoły od strony szatni 

szkolnej i od boiska. 

8.  Osoby przyprowadzające dzieci do budynku szkoły wchodzą od strony szatni 

szkolnej. Wejście główne do szkoły funkcjonuje tylko i wyłącznie dla 

pracowników szkoły oraz dla interesantów. 

9.  Interesanci przyjmowani są w przedsionku wejścia głównego przez osoby 

upoważnione. Wejście na teren szkoły jest możliwe tylko za zgodą 

dyrektora szkoły lub innej upoważnionej osoby. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów są zobowiązani do wypełnienia i 

dostarczenia do placówki uzupełnione Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego stanowiące - załącznik nr 1 do procedur (do pobrania ze strony 

szkoły: www.sp24.lublin.eu ) 



11. Skan oświadczenia można przesłać  mailem na adres: poczta@sp24.lublin.eu 

lub dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki, pozostawiając 

dokumenty w skrzynce umieszczonej przy wejściu do szkoły. 

12.  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

13. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie 

przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej.  

14. Opiekunowie tylko i wyłącznie odprowadzający dzieci do klas pierwszych 

mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły i zaprowadzić dziecko do 

świetlicy szkolnej, z wyjątkiem – patrz punkt d., zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

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

d) odbieranie uczniów klas II-III ze świetlicy szkolnej reguluje „Procedura 

pracy świetlicy w warunkach pandemii Covid-19” – punkty: 4 i 5. 

15. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym  (m.in. stosować środki ochronne: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk). 

16. Czas schodzenia się uczniów do szkoły - od 7:45 do 8:00 klasy IV–VIII, od 

08.00 do 08.10 klasy I-III.  

 

17. Po zbadaniu temperatury pracownik wpuszcza uczniów klas I-III do szatni 

szkolnej.  

 

18.  Uczniowie klas I udają się do świetlicy szkolnej pod opieką rodzica/ opiekuna, 

gdzie oczekują na wychowawcę klasy, który o godz. 7.55 zaprowadza ich do 

sali lekcyjnej. Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły po godz. 7.55 udają się pod 

opieką rodzica/ opiekuna bezpośrednio do sali lekcyjnej. 

 

19. Uczniowie klas II – III samodzielnie udają się do świetlicy szkolnej, gdzie 

oczekują na wychowawcę klasy, który o godz. 7.55 zaprowadza ich do sali 

lekcyjnej. Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły po godz. 7.55 udają się 

samodzielnie bezpośrednio do sali lekcyjnej. 
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20. Po zbadaniu temperatury pracownik wpuszcza uczniów klas IV-VI do szatni 

szkolnej.  

 

21. Uczniowie klas VII-VIII  po zmianie obuwia udają się pod salę lekcyjną 

(Uwaga: Uczniowie nie zostawiają obuwia zmiennego w szatni, zabierają je 

ze sobą do domu). 

 

22. Wyznacza się ciąg komunikacyjny dla przemieszczania uczniów – wejście 

do budynku szkoły od strony szatni, boiska, korytarz wzdłuż szatni szkolnej, 

główna klatka schodowa prowadząca na  I i II piętro, sala lekcyjna. 

 

23. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły w przestrzeniach 

wspólnych (przedsionek przy wejściu głównym i od strony szatni, 

korytarze, szatnia, toalety, sekretariat, pomieszczenia obsługi i 

administracji, biblioteka) mają obowiązek zasłaniania ust i nosa 

(maseczka, przyłbica, chusta, itp.) 

 


