
Ogólne zasady postępowania uczniów i rodziców w czasie pobytu  

w PSP nr 17 w Radomiu 

 

Szczegółowe zasady znajdują się w  Procedurze funkcjonowania Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu od 1 września 2020 r. 

 

1. Na terenie szkoły (korytarze, hole, łazienki, szatnie, schody) obowiązuje 

zakrywanie ust i nosów poprzez noszenie przyłbic lub maseczek. 

2. Wszelkie kontakty z Dyrektorem, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły 

powinny być wcześniej umówione poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie lub 

mailowo i wskazane jest aby odbywały się drogą elektroniczną. 

 

Przychodzenie/wychodzenie i przebywanie uczniów w szkole 

 

1. Uczniowie przychodzą na lekcje oraz opuszczają budynek szkoły po zajęciach 

o określonym czasie – nie wcześniej, aby nie pozostawać w szkole na korytarzach 

przed i po lekcjach.  

Jeżeli uczniowie przebywają w świetlicy szkolnej, pozostają w salach wyznaczonych 

przez wychowawców świetlicy. 

2. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci nie wchodzą do budynku szkoły.  

Dopuszcza się do dnia 11.09.2020r, możliwość przebywania w  szatni  rodzica ucznia 

klasy 0 lub I, w ramach adaptacji szkolnej dziecka. 

3. Do budynku szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem, zachowując przy tym 

obowiązek dezynfekcji rąk. 

4. Szkoła udostępnia cztery wejścia do budynku: 

1) W sektorze A dla uczniów klas I-III i oddziału przedszkolnego: 

Wejście A1 dla uczniów przychodzących do szkoły  

Wejście A2 dla uczniów opuszczających budynek szkoły  

2) Wejście do sektora D – dla uczniów klas IV-VIII. 



 
5. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie, rodzice oraz pracownicy z objawami chorobowymi 

sugerującymi infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności mających gorączkę 

(temperatura powyżej 38C), kaszel.  

6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych 

u dziecka sugerujących infekcję dróg oddechowych, pracownik nie odbiera dziecka, 

pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej 

sytuacji.  

7. Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do budynku szkoły bez zachowania 

bezpiecznego dystansu.  

8. Opuszczając szkołę dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika do 

rodzica/ osoby upoważnionej, który oczekuje przy wejściu do budynku szkoły. 

9. Rodzice, odbierający dzieci ze świetlicy szkolnej zgłaszają na portierni przy głównym wejściu 

szkoły odbiór dziecka ze świetlicy i oczekują na nie przed szkołą. 

10. W miarę możliwości zajęcia dla danego oddziału klasy odbywają się w wyznaczonych i 

stałych salach lekcyjnych. 

11. Przerwy:  

  - uczniowie przemieszczają się do sal lekcyjnych oraz pozostają przed salami,   nie 

 gromadząc się i starając się zachować dystans między sobą 

12. Uczeń: 

 nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów  

(w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zobowiązuje się 

ucznia oraz sprawuje nadzór, aby uczeń nie udostępniał przyniesionych 

przedmiotów innym uczniom). 

 - posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia lub w tornistrze. 

 - uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 



13. Rodzice: 

 mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych 

dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat. 

 są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za 

pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia 

bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole. 

 

Stołówka: 

 Dla klas IV – VIII stołówka przeznaczone są dwie długie przerwy (20 minutowe), 

natomiast dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I – III będą wychodzić na 

posiłek rotacyjnie w trakcie zajęć. 

 Uczniowie klas młodszych przyprowadzani są na stołówkę przez wyznaczonego 

pracownika Szkoły  

 W przypadku uczniów klas 4-8  zobowiązani są oni nosić maseczki do momentu 

zajęcia miejsca przy stoliku. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać 

wydawane posiłki. Po odebraniu posiłku uczniowie powinni zasiadać do stolika 

wraz z innymi z tej samej klasy.  

 

 


