Procedura przyprowadzania i odbioru uczniów ze szkoły

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz, gdy
nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2.

Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego
na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami
indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz, gdy nie został na nich nałożony obowiązek
kwarantanny lub izolacji domowej.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren
szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
opiekunowie

d)

powinni

przestrzegać

obowiązujących

zasad

związanych

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne
w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
Jako szkoła rekomendujemy te zalecenia.
5. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do szatni szkoły.
6. 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.
7. Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest niezwłocznie umyć ręce wodą i mydłem

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. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami (w takich przypadkach należy dopilnować,
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym) - rodzic/opiekun prawny
zobowiązany jest do regularnego czyszczenia (prania lub dezynfekcji) przedmiotów
przynoszonych przez uczniów.
10. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów mogących

wskazywać na infekcję 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: 01.09.2021 r.

