
 

Procedury postępowania w trakcie przebywania na terenie budynku 

PSM I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie 

obowiązujące w czasie roku szkolnego 2020/2021 

 

 

1. Po wejściu do szkoły bezwzględnie wszyscy są zobligowani 

do dezynfekcji rąk  płynem z dozownika przy drzwiach. 

2. Każda osoba wchodząca na teren Szkoły zakłada osłonę zakrywającą nos  

i usta.   

3. Uczeń wchodzi do budynku Szkoły na 10 minut przed wyznaczoną  

w planie lekcji godziną zajęć. Z szatni szkolnej bezpośrednio udaje 

się pod salę, w której rozpoczyna lekcje. 

4. Uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia. Obuwie na zmianę musi być 

pozostawione w opisanym imiennie worku w szatni.   

5. Uczniowie przebywający w salach lekcyjnych nie zasłaniają nosa i ust. 

Wyjątkiem są zajęcia, w których nie jest możliwe zachowanie dystansu  

(1,5 m) między uczniem a nauczycielem. 

6. Działalność szkolnego bufetu jest zawieszona. Uczniowie przynoszą swoje 

napoje i kanapki, których spożywanie jest możliwe tylko przy stolikach 

w Holu nr 2 przy szatni. 

7. W szkole regularnie dezynfekowane są powierzchnie użytkowe. 

8. Po każdej lekcji z uczniem, a także w czasie przerwy w zajęciach 

grupowych odbywa się wietrzenie sali. 

9. Na zajęcia teoretyczne uczniowie przynoszą własne przybory do pisania  

i zeszyty. Uczniowie nie mogą wymieniać się nimi między sobą podczas 

zajęć. 

10. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. 

11. Korzystanie z telefonów komórkowych przez uczniów możliwe jest tylko 

w holu przy szatni szkolnej. 

12. Wszystkie osoby przebywające na terenie budynku mają obowiązek 

zachowania dystansu społecznego względem siebie. 

13. Uczniowie, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą chorą  

z powodu infekcji wywołanej Covid-19 lub mają objawy jakiejkolwiek 

infekcji nie przychodzą do szkoły.  



14. Jeżeli podczas zajęć u ucznia stwierdzi się podwyższoną temperaturę 

lub wystąpią u niego objawy infekcji, telefonicznie w trybie 

natychmiastowym zostanie powiadomiony rodzic/opiekun ucznia w celu 

odebrania go ze szkoły. Uczeń do czasu przyjścia rodzica zostanie 

umieszczony w szkolnej izolatce.  

15. Po zakończonych lekcjach rodzice/opiekunowie są zobowiązani 

do niezwłocznego odebrania dziecka ze Szkoły. 

16. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły, przebywanie 

rodziców/opiekunów na terenie szkoły jest zabronione. 

17. Rodzice mogą przebywać wyłącznie w Holu nr 1 (przedsionek szkoły).  

18. Kontakt z sekretariatem szkoły odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną 

lub mailową sekretariat@kurpinski.edu.pl 

19. W sprawach pilnych kontakt z Dyrektorem Szkoły tylko telefoniczny, 

za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 

20. Informacje organizacyjne związane z planem pracy szkoły będą 

sukcesywnie umieszczane na stronie internetowe szkoły  

i w gablocie w Holu nr 1 szkoły. 

21. W wypadku nieprzestrzegania regulaminu przebywania na terenie szkoły 

w roku szkolnym 2020/2021 zgodnego z wytycznymi MEN, MZ i GIS 

będą wyciągane konsekwencje prawne. 

22. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów za zgodą CEA w szkole 

zainstalowany jest monitoring. 
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