
WEWNĘTRZNA PROCEDURA ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO  

w SP nr 1 w Dobczycach w dniu 26 czerwca 2020 r.  

  

• Uczniowie proszeni są o przybycie do szkoły w godzinach ustalonych                                  

w harmonogramie.  

• Uczniowie wchodząc za bramę szkoły zobowiązani są utrzymywać między sobą 

odpowiedni dystans wynoszący minimum 1,5 m .  

• W tym dniu nie korzystamy z szatni!  

• Uczniowie poszczególnych klas wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem                              

(z zachowaniem bezwzględnego bezpieczeństwa-maseczka zakrywająca usta i nos):  

Wejście główne:  

klasa 3a-sala nr 1 

klasa 2a-sala nr 2  

klasa 2b-sala nr 3 

klasa 5c-sala nr 11 

klasa 7a-sala nr 15  

Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce korzystając z pojemnika umieszczonego 

na ścianie budynku przy wejściu głównym.    

Następnie tzw. schodami nauczycielskimi z zachowaniem odpowiedniego dystansu, 

który dodatkowo wyznaczają  taśmy zaznaczone na schodach oraz korytarzach udają 

się do wyznaczonych sal.  

Wejście główne: 

klasa 3b-sala nr 33 klasa 

4b-sala nr 26 klasa 6a-sala 

nr 29 klasa 7b-sala nr 30 

klasa 8a-sala gimnastyczna 

klasa 8b-sala gimnastyczna  

Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce korzystając z pojemnika umieszczonego 

na ścianie budynku przy wejściu głównym.    



Następnie schodami uczniowskimi z udają się do wyznaczonych sal z zachowaniem 

odpowiedniego dystansu, który dodatkowo wyznaczają taśmy zaznaczone na 

schodach oraz korytarzach.  

Wejście boczne od strony parkingu:  

klasa 1b-sala nr12 

klasa 1a-sala nr 13 

klasa 7c-sala nr 14 

klasa 5a-sala nr 23 

klasa 5b-sala nr 24 

klasa 4a-salanr 25 klasa 

6b- sala nr 28n  

Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce płynem znajdującym się na stoliku.  

Następnie udają się schodami uczniowskimi w kierunku wyznaczonych sal pamiętając         

o zachowaniu  odpowiedniego  dystansu,  który  wyznaczają  dodatkowo  taśmy            

zaznaczone na schodach oraz korytarzach.   

• Na schodach pomiędzy I a II piętrem prosimy zachować szczególną ostrożność                  

w związku ze zwiększoną ilością osób na tym odcinku                                                      

(ważne aby zaczekać i stosować się do oznaczeń i sugestii osób nadzorujących).  

  

• Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły!  
  

• Przynosimy własne długopisy! (potwierdzenie odbioru świadectw).  
  

• Rodzice nie będą wpuszczani do szkoły (jeden rodzic – przedstawiciel klasy, po 

uzgodnieniu z wychowawcą klasy)  
  

• Nie chodzimy po szkole, udajemy się do wyznaczonej sali i po rozdaniu świadectw 

bezpośrednio do wyjścia!  

• Po rozdaniu świadectw z zachowaniem bezwzględnego bezpieczeństwa schodzimy 

tymi  samymi ciągami komunikacyjnymi, dezynfekujemy ręce  i opuszczamy 

budynek szkoły wejściem, którym wchodziliśmy. 

• Pamiętamy,  aby nie gromadzić się poza budynkiem szkoły!   


