
 

Procedura Covid-19 w SP 18 w Gliwicach 

1. WEJŚCIE I WYJŚCIE DZIECI Z PLACÓWKI 

 

WEJŚCIE 

• Dzieci do szkoły wchodzą bez opiekuna. 

• Uczniowie rozpoczynający lekcje o godzinie 8.00 przychodzą do szkoły nie 

wcześniej niż o 7.45. Wyjątkiem są uczniowie korzystający ze świetlicy. 

• Uczniowie klas 1-szych  ustawiają się klasami na podwórku szkolnym, 

czekają na wychowawcę i wspólnie z wychowawcą wchodzą do budynku 

• Uczniowie kl. I- V korzystają z wejścia głównego przy portierni. 

• Uczniowie kl. VI - VIII korzystają z wejścia od podwórka, po schodach. 

• Uczniowie przychodzący do szkoły od 2 lekcji wchodzą do szkoły nie 

wcześniej niż po dzwonku na przerwę poprzedzającą ich pierwszą lekcję. 

Wyjątkiem są uczniowie korzystający ze świetlicy. 

• Po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce. 

• Należy obowiązkowo zmienić obuwie na obuwie szkolne 

• Maseczki w przestrzeni wspólnej 

WYJŚCIE 

• Uczniowie kl. I- V korzystają z wejścia głównego przy portierni. 

• Uczniowie kl. VI - VIII korzystają z wejścia od podwórka, po schodach. 

 

2. PRZEBYWANIE UCZNIÓW W SZKOLE 

• W przestrzeni wspólnej np. korytarze zaleca się zakrywanie ust i nosa 

maseczkami 

• W klasach uczniowie przebywają bez maseczek 

• Każdy uczeń ma własne przybory szkolne – uczniowie nie pożyczają, ani nie 

wymieniają się przyborami. 

• Do szkoły nie należy przynosić zbędnych przedmiotów, zabawek itp. 

• W przestrzeniach wspólnych uczniowie zachowują w miarę możliwości 

dystans społeczny 

• Na korytarzach obowiązuję ruch prawostronny 

• W klasach 1-3 dopuszczalna jest inna organizacja przerw śródlekcyjnych 

(nie rzadziej niż co 45 minut) 



• Sale lekcyjne są wietrzone nie rzadziej niż co godzinę 

• Przerwy w miarę możliwości uczniowie spędzają na dworze - duże przerwy 

• Zalecane jest częste mycie rąk zgodnie z instrukcją. 

 

3. PRZEBYWANIE OSÓB POSTRONNYCH NA TERENIE SZKOŁY 

• Rodzice nie wchodzą z dziećmi na teren szkoły 

• W przypadku konieczności należy się kontaktować z nauczycielem za 

pomocą dziennika elektronicznego 

• W przypadku konieczności obecności osobistej rodzic musi umówić się z 

nauczycielem za pomocą e –dziennika 

• Do szkoły wchodzą tylko osoby wcześniej umówione – z zachowaniem 

dystansu społecznego i w maseczkach ochronnych, po wejściu muszą 

zdezynfekować ręce.  

 

 


