
PROCEDURA
 BEZPIECZEŃSTWA 

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 124 
W KRAKOWIE

OPARTA NA WYTYCZNYCH MEN, MZ I GIS
OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

            ZASADY PRZEBYWANIA DZIECI NA TERENIE SZKOŁY

• Do  placówki  może  uczęszczać  wyłącznie  dziecko  zdrowe  –  bez  objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy
nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

• W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

• Wszyscy wchodzący do budynku  szkoły zobowiązani są do zdezynfekowania
rąk.

• Uczeń powinien przyjść do szkoły najwcześniej 15 min przed rozpoczęciem
lekcji-nie dotyczy to ucznia zapisanego do świetlicy szkolnej.

• Nauczyciel  dyżurujący  przejmuje  opiekę  nad  uczniem   15  min  przed
rozpoczęciem lekcji.

• Uczeń ma obowiązek posiadania własnych przyborów i podręczników, które w
czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub szafce. 
Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

• Uczeń  nie  może  zabierać  ze  sobą  do  szkoły  i  ze  szkoły  niepotrzebnych
przedmiotów i zabawek.

• Sala,  w której  będą przebywać dzieci,  będzie wietrzona co najmniej  raz na
godzinę.

• Dziecko nie może korzystać z gier, książek, pluszaków i innych elementów
wyposażenia szkoły, których nie można dezynfekować.

• Uczniowie  będą  mieli  możliwość  korzystania  z  terenu  przyszkolnego,  bez
możliwości korzystania z placu zabaw przy ul. Sucharskiego.



• Jeżeli  dziecko  będzie  przejawiać  niepokojące  objawy  choroby  mogące
wskazywać na infekcję dróg oddechowych, zostanie odizolowane w odrębnym
pomieszczeniu, a rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni w
celu pilnego odebrania dziecka. Rodzice/opiekunowie pozostają w kontakcie
ze szkołą.

• Uczniów  obowiązują  ogólne  zasady  higieny:  częste  mycie  rąk,  ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.



ZASADY PRZEBYWANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
NA TERENIE SZKOŁY 

W  TRAKCIE PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

• Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają
zachować  dystans  społeczny  w  odniesieniu  do  pracowników,  jak  i  innych
dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący 1,5m.

• Dziecko do placówki może przyprowadzić/odebrać osoba zdrowa.

• Jeżeli  w domu przebywa osoba na  kwarantannie  lub  izolacji  w warunkach
domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

• Przed wejściem do szkoły rodzic/opiekun jest zobowiązany do dezynfekcji rąk
oraz zakrycia ust i nosa.

• Rodzice/opiekunowie  mogą  wchodzić  z  dziećmi  do  budynku  przy  ul.
Sucharskiego wyłącznie  do przedsionka szkoły,  z  zachowaniem zasady – 1
rodzic/opiekun z dzieckiem. 
Dziecko z przedsionka szkoły pod opieką wychowawcy przejdzie do szatni, 
a następnie do stałej sali. Przy odbiorze dziecka rodzic/opiekun czeka 
w przedsionku szkoły na dziecko, które przyprowadzi wychowawca.
Do budynku przy ul. Weigla – rodzic/opiekun nie wchodzi.

• Rodzic/opiekun  jest  zobowiązany  do  punktualnego  przyprowadzenia  i
odebrania dziecka ze szkoły zgodnie z ustaloną godziną.

• Rodzic/opiekun jest zobowiązany do regularnego przypominania dziecku 
o podstawowych zasadach higieny. Należy podkreślić, że powinno ono unikać
dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki
na powitanie, a także zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania.



ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB Z ZEWNĄTRZ NA TERENIE
SZKOŁY

• Osoba z zewnątrz może wejść na teren szkoły, jeżeli wcześniej umówiła się na
spotkanie. Przychodzi na wyznaczoną godzinę. 

•  Osoba z zewnątrz jest zobowiązana do dezynfekcji rąk oraz zasłaniania nosa i
ust.

• W  wydzielonej  części  wspólnej,  pracownik  szkoły  zarejestruje  godzinę
wejścia, nazwisko i imię osoby wchodzącej oraz kontakt w razie konieczności
poinformowania o zarażeniu w szkole.


