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Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły
Do przyprowadzania i odbierania ucznia ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/opiekun
prawny dziecka lub osoba upowazniona. W związku z wprowadzeniem stanu pandemii do szkoły
moze wejsc sam uczen.
I.

Przyprowadzanie ucznia do szkoły
1. Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawow chorobowych
takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, dusznosci, bol mięsni, brzucha, głowy,
biegunka.
2. Uczniowie przychodzą do szkoły zdrowi.
3. Dzieci i młodziez przychodzą do szkoły w czystych, swiezych ubraniach. Młodsze dzieci
przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają byc uprane
i zdezynfekowane w domu.
4. Zgodnie z wytycznymi GIS nie mozna do szkoły wysłac dziecka, u ktorego w rodzinie
jeden z domownikow przebywa na kwarantannie.
5. Rodzic przyprowadzający dziecko do placowki zachowuje minimalny dystans społeczny
1,5 metra.
6. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły nie moze wchodzic na teren
placowki.
7. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodziez zasłaniają nos i usta (maseczka, przyłbica
itp.)
8. Dziecko do szkoły nie przynosi zadnych zabawek i innych przedmiotow wykonanych
z materiałow pluszowych lub tkanin.
9. Uczen do szkoły moze przyniesc przybory i podręczniki, ktore w czasie zajęc mają
znajdowac się na ławce szkolnej ucznia. Uczen nie moze wymieniac się pomocami
dydaktycznym i przyborami z innymi kolegami oraz nie moze ich pozyczac.
10. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie
osob trzecich w pomieszczeniach placowki zostanie ograniczone.
11. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma
obowiązek załozyc maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekowac ręce przed wejsciem.
12. W sytuacji, gdy pracownik odbierający ucznia przyprowadzonego do szkoły przez
rodzica, zauwazy, ze ma ono objawy chorobowe sugerujące chorobę zakazną, moze
podjąc decyzję o nie przyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia.

II.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.
1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien miec zasłonięte usta i nos, oczekuje na
ucznia przed budynkiem szkoły. W wyjątkowych sytuacjach przed wejsciem do
wyznaczonego obszaru, powinien uzyc płynu dezynfekującego lub miec załozone
rękawiczki.
2. Rodzic zgłasza odbior dziecka portierowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez
pracownika placowki do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny
i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbior dziecka.
3. Nauczyciel lub upowazniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjscia
i odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna. Dziecko bezposrednio przed
opuszczeniem sali myje ręce.
4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza
do oczekujących rodzicow nauczyciel lub upowazniony pracownik szkoły.
5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka moze przekazac rodzicowi upowazniony
pracownik placowki.
6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic moze uzyskac bezposrednio od nauczyciela,
przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
7. Uczen klasy IV – VIII, po zakonczonych zajęciach, udaje się do szatni i do wyjscia
głownego w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjsciem z budynku nakłada
maseczkę na nos i usta.

