Przyjęcie dziecka, ucznia do szkoły
Wspólna przestrzeń
• Strefy rodzica: I - okienko przy portierni wejścia głównego i II- w szatni przy biurku obsługi.
W strefie rodzica mogą znaleźć się rodzice/opiekunowie dzieci/uczniów z oddziałów 0 – 3.
W wyznaczonej strefie należy stosować środki ochrony osobistej, zachować dystans
społeczny 1,5m . Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
Dzieci można przyprowadzać wejściem głównym do godz. 08:00.
• Dzieci z oddziału „0” wchodzą na teren szkoły wejściem B (wejście boczne przy szatni) i idą
bezpośrednio do swojej sali pod opieką pomocy nauczyciela. Dzieci mogą być
przyprowadzane w godz. 07.30-08.30.
• Uczniowie klas 1 w okresie adaptacyjnym (wrzesień ) odbierani są przez nauczyciela z
terenu boiska tylko wówczas, gdy przychodzą na godzinę rozpoczęcia swoich lekcji. Jeśli
uczniowie zaczynają lekcje na drugą zmianę a są przyprowadzani do świetlicy, wchodzą do
godz. 08:00 wejściem głównym, natomiast po godz. 08.00 wchodzą przez szatnię. Dzieci do
świetlicy przyprowadzane są najpóźniej do godz. 10.00
• Uczniowie klas 2 i 3 wchodzą do szkoły wejściem głównym; po przebraniu się w szatni
udają się do swoich sal lub do świetlicy.

1. Przyprowadzanie dzieci
Rodzic /opiekun/ przyprowadzający dziecko/ucznia
• Rodzic/ opiekun przyprowadzający dziecko/ucznia do szkoły nie wchodzi na teren szkoły.

Rodzic z maseczką
ochronną
• podchodzi i otwiera
drzwi szkoły zachowuje
bezpieczny dystans od
pracownika
odbierającego dziecko,
• jeżeli potrzeba, z takiej
odległości, wymienia z
pracownikiem informacje
dotyczące dziecka.

Rodzic bez maseczki ochronnej
• ze względu na bezpieczeństwo innych
dzieci rodzic bez maseczki nie może wejść
na teren budynku szkoły. Nie może też w
czasie procedury odbioru dzieci przebywać
w strefie rodzica- grozi to zatrzymaniem
procedury odbioru dzieci i dezynfekcją
całej strefy,
• w takim przypadku zatrzymuje się 2 metry
od drzwi szkoły i dziecko samo wchodzi do
szkoły

Rodzic, który ma potrzebę rozmowy z
dyrektorem
• ze względu na bezpieczeństwo rodzic musi umówić się
telefonicznie lub mailowo na termin spotkania,
• warunkiem wejścia rodzica na teren szkoły jest
poprawnie założona maseczka zakrywająca usta i nos,
• po wejściu rodzic dezynfekuje ręce zgodnie z instrukcją
płynem do dezynfekcji umieszczonym przy drzwiach,
• następnie ( wejście główne), przechodzi do gabinetu
dyrektora, wchodzi tylko na zaproszenie i pamięta o
obowiązującym dystansie od pracowników szkoły, w
tym dyrektora.

2. Zakończenie procedury przyjmowania dzieci
• Każde dziecko przed wejściem na salę najpierw idzie do łazienki i myje ręce zgodnie z instrukcją.

