
Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz  

oraz rodzica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

                                                                                       

  

 

 

B. Osoba z zewnątrz, która chce wejść do szkoły 

• W związku z zaleceniem dotyczącym ograniczenia liczby osób z zewnątrz na terenie szkoły - osoba z zewnątrz może 
wejść do szkoły, jeżeli wcześniej umówiła się z dyrektorem telefonicznie lub mailowo.  

• Osoba z zewnątrz po wejściu do przedsionka szkoły,  podaje imię i nazwisko oraz cel wizyty. 

• Pracownik  szkoły zabezpieczony w środki ochrony osobistej, kontaktuje się z dyrektorem, jeżeli dyrektor wyrazi 
zgodę na wejście – wpuszcza tę osobę do sekretariatu szkoły. 

• W wydzielonej części wspólnej, pracownik szkoły zarejestruje godzinę wejścia, nazwisko, imię osoby wchodzącej oraz 
kontakt (telefon) w razie konieczności poinformowania o zarażeniu w szkole. 

 

 

D. Rodzic przyprowadzający/odbierający dziecko ze szkoły 

• Rodzic przyprowadzający dziecko do szkoły doprowadza je do przedsionka szkoły. 

• Dopuszcza się wejście rodzica do szkoły tylko w uzasadnionych sytuacjach, po spełnieniu warunków zgodnie z opisem 
w pkt A. 

• Rodzice oczekują na odbiór dziecka po zakończonych zajęciach przed budynkiem szkoły. 

• Odbiór dziecka ze świetlicy odbywa się poprzez domofon lub zgłoszenie odbioru dziecka u pracownika dyżurującego 
w przedsionku szkoły. 

• Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane 
procedury. 

• Rodzice/osoby upoważnione odbierają ze szkoły tylko swoje dzieci. 

• Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko 
oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

 

 

A. Przestrzeń wspólna 

• Dyrektor wydziela przestrzeń wspólną: przedsionek i część korytarza prowadzącą do sekretariatu w budynku szkoły 
przy ul. Rolnej 8; przy ul. Szkolnej - część korytarza przy wejściu do szkoły na wysokości dyżurki szkolnej. 

• W pozostałych częściach budynku osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko za zgodą dyrektora szkoły. 

• Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą w  uzasadnionych przypadkach wchodzić do budynku szkoły lub na teren 
szkoły, zachowując zasady: 
-  1 opiekun  dzieckiem/dziećmi, 
-  dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
-  dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
-  opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem   
    zdrowotnym obywateli; 

• W widocznym miejscu zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów do organu prowadzącego, kuratora 
oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz wyraźny napis „UCZNIOWIE I PRACOWNICY 
ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI INFEKCJI GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY” 

 
 

C. Wejście osoby z zewnątrz na teren szkoły 

• Rodzice i uczniowie oraz osoby z zewnątrz wchodząc do szkoły muszą zachować bezwzględny dystans społeczny min. 
1,5 m. 

• Osoba z zewnątrz będzie mogła przebywać w szkole, tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę zakrywającą nos 
i usta. 

• Każdy wchodzący z zewnątrz, zgodnie z instrukcją dezynfekuje ręce przygotowanym w przy wejściu płynem do 
dezynfekcji, dopiero  po dezynfekcji może wejść dalej. 

 


