
Załącznik nr 1 

 do regulaminu funkcjonowania szkoły  

podczas epidemii COVID-19 

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO  

W CZASIE EPIDEMII OBOWIĄZUJĄCE 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  

W KOCISZEWIE  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 
1. HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO W DNIU 1 WRZEŚNIA 2020r. 

 

 Spotkanie ogólne na sali gimnastycznej: 

godz. 9:00 – PP, OP, klasy I-III 

godz. 9:30 – klasy IV-VIII 

 Spotkanie z wychowawcami w klasach: 

godz. 9:00 – klasy IV-VIII 

godz. 9:30 – PP, OP, klasy I-III 

 

2. Wejście na salę gimnastyczną dla uczniów PP, OP, kl. I-III i Rodziców/Opiekunów 

znajduje się od strony parkingu szkolnego. 

3. Wejście do szkoły dla uczniów klas IV-VIII znajduje się od strony ulicy. Uczniowie 

udają się do klas. 

4. Dopuszcza się obecność jednego Rodzica/Opiekuna dzieci z PP, OP, kl. I-III . 

5. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, 

opiekunowie i inni) dezynfekują ręce i zakrywają usta i nos maseczką, chustą, 

przyłbicą lub np. półprzyłbicą. 

6. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego na terenie szkoły wszystkich obowiązuje nakaz 

zakrywania ust i nosa. 

7. Po zakończeniu spotkania na sali gimnastycznej uczniowie z PP, OP, kl. I-III oraz 

Rodzice/Opiekunowie pod opieką wychowawcy przejdą do przydzielonej sali 

lekcyjnej. 

8. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są  do zachowanie dystansu społecznego 

na terenie szkoły w oczekiwaniu na dzieci. 

9. Uczniowie klas IV-VIII o godz. 9:00 spotykają się w klasach z wychowawcami. 

10. O godz. 9:30 uczniowie klas IV-VIII pod opieką wychowawców przechodzą na salę 

gimnastyczną. 

11. W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia szkoła informuje o tym 

opiekuna lub wskazaną osobę. Opiekun lub osoba wskazana przez niego po kontakcie 

telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany 

własny transport) i udanie się na konsultację lekarską. 

12. Po zakończeniu spotkań ogólnych i z wychowawcami uczniowie, 

Rodzice/Opiekunowie niezwłocznie opuszczają budynek szkoły, z wyjątkiem uczniów 

dojeżdżających autobusem szkolnym. 

13. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym oczekują na odwóz pod opieką 

nauczyciela. 


