
Procedura wchodzenia i wychodzenia  uczniów  

  Szkoły Podstawowej Nr 27 w Rzeszowie  

w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19. 

 

1. Dzieci wchodzą do szkoły wg ustalonego dla poszczególnych klas 

harmonogramu, zgodnego z wytycznymi GIS.   

 

2. Na terenie szkoły ograniczamy  przebywanie  osób z zewnątrz. Opiekunowie 

odprowadzający uczniów klas pierwszych (I półrocze) mogą wchodzić 

do przestrzeni wspólnej szkoły – wyznaczona strefa w szatni - zachowując zasady: 

1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna 

z dzieckiem/dziećmi i od  pracowników szkoły.  

 

3. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

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

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

 

4. Rodzice i opiekunowie uczniów z pozostałych klas nie wchodzą na teren 

szkoły. 

 

5. Uczniowie uczęszczający do świetlicy  oczekują na swoje lekcje pod opieką 

wychowawców świetlicy.  

 

6. Przed lekcjami nauczyciele klas 1-3 odbierają dzieci ze świetlicy, następnie 

czekają na pozostałych uczniów  w szatni. Przechodzą do sal lekcyjnych  boczną 

klatką schodową. 

 

7. Uczniowie klas 4-8 wchodzą do szkoły w wyznaczonych godzinach, wejściami 

przydzielonymi dla danej klasy.  Przebierają się w szatni, zabierają potrzebne 

rzeczy z szafek  i niezwłocznie idą do swoich sal. Podczas pobytu w szkole nie 

schodzą do szatni. 

 

8. Uczniowie klas 6-8 przechodzą do swoich sal holem głównym.  

 



9. Uczniowie mają lekcje w jednej, wyznaczonej sali. Mogą przemieszczać 

się po terenie szkoły tylko w celu przejścia na zajęcia np. WF, informatyki 

lub na obiad. 

 

10. Lekcje z przedmiotów w miarę możliwości są zblokowane. Przerwy nie odbywają 

się w tym samym czasie. Aby zapobiegać kontaktom z większymi skupiskami 

ludzi uczniowie mogą pozostać w sali lub na przyległym korytarzu.  

 

11. Uczniowie powinni przychodzić do szkoły ubrani odpowiednio do pory roku. 

Lekcje WF oraz w miarę możliwości z innych przedmiotów będą odbywać się na 

świeżym powietrzu. 

  

12. Uczniowie  z klas 1-5 mogą korzystać ze stołówki  pod opieką nauczycieli, 

według ustalonego  harmonogramu. 

 

13.  Po zakończonych lekcjach uczniowie klas młodszych zaprowadzani 

są do świetlicy przez nauczycieli uczących w danej klasie. Dzieci samodzielnie 

wracające do domu schodzą do szatni.  

 

14. Wszyscy uczniowie kończący lekcje powinni  niezwłocznie opuścić tern szkoły.   

 

15. Rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko ze szkoły po lekcjach lub ze świetlicy 

w wiatrołapie budynku po wcześniejszym zadzwonieniu dzwonkiem. 

 

 


