
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach

Procedura przyprowadzania dziecka do szkoły i odbierania

Rodzice/opiekunowie prawni:

1.  Zapoznają  się  z  procedurami  opracowanymi  na  czas  reżimu  sanitarnego  w  czasie

pandemii.

2. Przestrzegają wytycznych dyrektora dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci. Dbają

o to, by przekazanie dziecka przebiegało sprawnie.

3. Przekazują osobie odbierającej dziecko informacje o stanie zdrowia dziecka.

4.  Nie  posyłają  do  szkoły  dziecka,  jeżeli  w  domu  przebywa  ktoś  na  kwarantannie

lub izolacji domowej.

5. Rodzice / prawni opiekunowie przyprowadzają do szkoły bezwzględnie zdrowe dziecko –

bez objawów chorobowych.

6.  Wyrażają  zgodę  na  pomiar  temperatury  w  przypadku,  gdy  nauczyciel  uzna  to  za

konieczne.

7. Rodzice/prawni opiekunowie w drodze do szkoły i ze szkoły zapewniają dziecku osłonę

ust i nosa.

8.  Rodzice/prawni  opiekunowie  zabezpieczają  dzieci  w  świeże  maseczki,  które  powinny

znajdować się w szczelnie zamkniętych woreczkach.

9.  Na  czas  podwyższonego  reżimu  sanitarnego  wprowadza  się  zakaz  wchodzenia

do szkoły innych osób niż dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy, uczniowie.

10  W stosunku do pracowników rodzice utrzymują dystans społeczny w odległości 2 m.

11.Rodzic/opiekun  prawny  przyprowadzając  dziecko  do  szkoły  sygnalizuje

w przedsionku służbowego wejścia  do świetlicy  swoją  obecność  pukaniem do drzwi  lub

dzwoni  na  telefon  służbowy  609 770  594.   Gdy wstawi  się  pracownik,  rodzic/opiekun

prawny  przekazuje  dziecko  pracownikowi,  który  od  tego  momentu  przejmuje

odpowiedzialność za dziecko i oddaje pod opiekę nauczycielowi.

12. Rodzice lub opiekunowie osobiście zdejmują lub zakładają ochronę ust i nosa dziecku,

przy wejściu lub wyjściu z placówki.

13. W przypadku gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, kolejna osoba chcąca przyprowadzić

dziecko  zobowiązana  jest  do  zachowania  zasad  dystansu  społecznego  i  poczekania

w odległości min. 2 metrów.



14. Po wejściu do budynku świetlicy przy szkole, dziecko bezwzględnie dezynfekuje ręce

płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych.

15.  Do szkoły przyprowadzają i odbierają  dziecko tylko rodzice/opiekunowie prawni.

16. Chcąc odebrać dziecko ze szkoły rodzic sygnalizuje swoją obecność zasadą wyjaśnianą

w pkt. 11 i czeka, aż dziecko zostanie przyprowadzone do drzwi przez pracownika szkoły. 

17.  W przypadku gdy jeden rodzic  czeka  przy drzwiach,  kolejna  osoba chcąca  odebrać

dziecko  ze  szkoły  zobowiązana  jest  do  zachowania  dystansu  społecznego  

i poczekania w odległości 2 metrów.
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