Procedura przyprowadzania i odbioru uczniów ze szkoły

1. Na teren budynku szkoły może wchodzić uczeń bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych, którego może odprowadzić do szkoły
tylko jeden opiekun (rodzic, opiekun, osoba upoważniona).
2. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysyłać ucznia, u którego
w

rodzinie

któryś

z

domowników

przebywa

w

izolacji

w warunkach domowych.
3. Rodzic nie wchodzi do szatni szkoły, dziecko zostaje odebrane przy wejściu do szkoły
przez pracownika placówki. Ta sama procedura obowiązuje przy odbiorze dziecka
4. Opiekun (przyprowadzający/odbierający ucznia) może przebywać tylko w części
wspólnej szkoły (oznaczony fragment holu). Zaleca się, aby rodzic/opiekun bez
ważnych przyczyn nie wchodził do szkoły, a jedynie odprowadzał dziecko do drzwi
szkoły.
5. Opiekun przebywając w budynku szkoły musi stosować środki ochronne zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: tj: osłona nosa i ust, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
6. Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz
innych opiekunów i uczniów - co najmniej 1,5 m.
7. Uczeń

wchodzący

do

szkoły

zobowiązany

jest

niezwłocznie

umyć

ręce

w najbliższej łazience przeznaczonej do korzystania przez uczniów lub je
zdezynfekować. Rekomendowany jest pierwszy sposób.
8. Jeśli uczeń korzysta z jednorazowych rękawiczek i maseczki wyrzuca je do kosza
z workiem na odpady zmieszane.
9. Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne
do zajęć, w których uczeń bierze udział, wyjątek stanowią dzieci ze specjalnymi
potrzebami

edukacyjnymi,

w

szczególności

z

niepełnosprawnościami

- rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do regularnego czyszczenia przedmiotów

przynoszonych przez uczniów.
10. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych
(wskazujących na chorobę dróg oddechowych) u ucznia pracownik nie odbiera
dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą
o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie)
z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz
prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. W przypadku, gdy dziecko
samo przyszło do szkoły, uczeń izolowany jest w specjalnie do tego przeznaczonym
pomieszczeniu. Osoba, która zaobserwowała objawy informuje o tym fakcie
dyrektora, zaś dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami,
informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem.
11. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby

upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły, który odpowiada za
odprowadzanie uczniów do części wspólnej.
12. Opuszczając

placówkę

uczeń

odprowadzany

jest

do

rodzica/opiekuna

prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika szkoły, który oczekuje przy
drzwiach wejściowych.
13. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw lub boisku, odbiór dziecka

odbywa się z tego miejsca przy zachowaniu dystansu, co najmniej 1,5 m od innych
osób (oprócz dziecka/dzieci odbieranych ze szkoły).
14. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka nie przebywa na
terenie szkoły dłużej niż jest to konieczne.
Zasady wchodzą w życie z dniem: 18 stycznia 2021 r.

