
       Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 
                                                            

 

 

 

 

 

 

C. Osoba z zewnątrz, która chce wejść do szkoły. 
• Osoba z zewnątrz może wejść do szkoły, jeżeli wcześniej umówiła się na spotkanie. Przychodzi na wyznaczoną godzinę. W 

szkole nie można czekać na spotkanie, nie ma poczekalni.  

• Osoba z zewnątrz będzie mogła przebywać w szkole tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę zakrywającą nos i usta, a 
także po zdezynfekowaniu rąk. 

• Osoba z zewnątrz wchodzi do strefy bezpiecznej, podaje imię i nazwisko oraz cel wizyty pracownikowi szkoły. 

• Następnie pracownik szkoły rejestruje godzinę wejścia, nazwisko, imię osoby wchodzącej oraz kontakt (telefon) w razie 
konieczności poinformowania o zarażeniu w szkole (w kolumnie uwagi). 

• Osoba z zewnątrz kieruje się bezpośrednio na umówione spotkanie, a po jego zakończeniu niezwłocznie opuszcza budynek 
szkoły poprzez strefę bezpieczną, gdzie pracownik odnotowuje godzinę wyjścia. 

 

 
C.1. Osoba z maseczką ochronną  
• wchodzi na teren szkoły, jeżeli uzyskała 

zgodę dyrektora na wejście,  

• nie wchodzi do szkoły, jeżeli nie uzyskała 
zgody na wejście – umawia się z dyrektorem 
na spotkanie telefonicznie lub mailowo  

AC.2. Osoba bez maseczki ochronnej   
• ze względu na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły osoba bez maseczki nie 

może wejść na teren szkoły, 

• przypadek nienoszenia maski ochronnej w miejscu publicznym jest wykroczeniem  i 
dyrektor szkoły musi go zgłosić do organów ścigania. 

 

 

 

 

 

                                                        A. Strefa ochronna (przestrzeń wspólna)                                                                                                       
• Dyrektor wydziela strefę bezpieczną, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i 

pracownikom w przypadku pojawienia się osoby zakażonej COVID 19, która weszła na teren placówki. 
Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu czuwa wyznaczony pracownik szkoły (w środkach 
ochrony indywidualnej), on także zapisuje i monitoruje wejścia osób z zewnątrz. 

• W widocznym miejscu zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów do organu 
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz wyraźny 
napis „UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG 
ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY” 

 
 

                                                           1. Wejście osoby z zewnątrz na teren szkoły -                                                                                                                 
Rodzice i uczniowie oraz osoby z zewnątrz muszą zachować bezwzględny dystans społeczny . 

Uwaga! Osoba z widocznymi 

objawami infekcji nie będzie 

wpuszczona do budynku szkoły. 
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Uwaga! W przypadku zebrania z 

rodzicami lub konsultacji o zasadach 

bezpieczeństwa poinformują 

rodziców wychowawcy. 

 
z 

Poza ustalonymi zebraniami w formie stacjonarnej 

preferowaną formą komunikacji między pracownikami 

szkoły a rodzicami jest e-dziennik od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 


