
Procedura postępowania podczas wychodzenia uczniów ze szkoły 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

                                                                                       

 

  

 

 

C. Uczeń z rodzicem/opiekunem przy wyjściu ze szkoły 
 Rodzic lub opiekun odbierający dziecko nie wchodzi na teren szkoły, może wejść jedynie do 

przestrzeni wspólnej, jeśli nie przebywa tam więcej niż 1 osoba, lub kontaktuje się 
telefonicznie z opiekunami świetlicy (informacja z numerem telefonu, pod który należy  
dzwonić znajduje się na drzwiach szkoły), powiadamia o gotowości odbioru dziecka  i czeka 
na zgłoszenie się pracownika, podaje imię i nazwisko dziecka.  

 Pracownik szkoły, w środkach ochrony osobistej – w maseczce, przyprowadza dziecko do 
pomieszczenia wspólnego  i czeka na otwarcie drzwi przez rodzica – zachowuje właściwą 
odległość 2 m od drzwi, z tej odległości identyfikuje rodzica (w razie wątpliwości podchodzi 
i prosi o dokument tożsamości). 

 Rodzic może podejść i otwierać drzwi tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę 
zakrywającą nos i usta. 

  

 C.1. Rodzic z 
maseczką ochronną 
 podchodzi  i otwiera 

drzwi zewnętrzne  
szkoły, zachowuje 
odległość 2 metry od 
pracownika szkoły 
przyprowadzającego 
dziecko, 

 jeżeli zajdzie taka 
potrzeba z tej odległości 
pracownik wymienia z 
rodzicem informacje 
dotyczące 
funkcjonowania dziecka 
w danym dniu w szkole    
 

AC.2. Rodzic bez maseczki ochronnej   
 ze względu na bezpieczeństwo innych uczniów rodzic bez 

maseczki nie może wejść na teren szkoły, 

 w takim przypadku po podaniu nazwiska ucznia odchodzi  i 
staje w odległości 2 m od drzwi szkoły, dziecko wychodzi samo 
a pracownik obserwuje dziecko do momentu przejęcia go 
przez rodzica, 

 jeżeli pracownik ma kłopoty z identyfikacją rodzica, właściwie 
zabezpieczony (maseczka, rękawice ochronne) wychodzi z 
dzieckiem na zewnątrz szkoły, podchodzi  do rodzica i prosi o 
dokument tożsamości,  

 po takim kontakcie pracownik dezynfekuje rękawice 

 

 

 

 

 

                                                        A. Przestrzeń wspólna                                                                                                        
 Dyrektor wydziela przestrzeń wspólną (przedsionek przy wejściu do szkoły), która ma na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły w przypadku pojawienia się 
osoby zakażonej COVID 19, która weszła na teren placówki.  

 
 
 

 

1. Wyjście ucznia ze szkoły                                                                                                                        

Uczniowie, którzy nie korzystają z opieki na świetlicy lub z zajęć dodatkowych opuszczają budynek 
szkoły po lekcjach zachowując w szatni oraz przestrzeni wspólnej dystans społeczny - 2 m. 

  
 
 

3. Zakończenie procedury odbioru dzieci  

 Tak często, jak to możliwe, po wyjściu ucznia  pracownik szkoły dezynfekuje powierzchnie 

dotykowe i płaskie w pomieszczeniu wspólnym (przedsionek),  

 na koniec dnia część wspólna jest bardzo dokładnie sprzątana i dezynfekowania, pracownik  

zgodnie z instrukcją dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie zdejmuje maseczkę, fartuch oraz 

na koniec rękawice.  Wskazane jest codzienne panie ubrań wykorzystywanych w pracy w 

temperaturze co najmniej 60 stopni.  

 Pracownik kilka razy dziennie, zgodnie z potrzebami,  wymienia maseczkę ochronną.  

 

B. Uczeń bez 
rodzica/opiekuna  

 W czasie wychodzenia ze 
szkoły uczeń zachowuje 
bezwzględny dystans 
społeczny w odniesieniu do   
innych uczniów i 
pracowników szkoły –  
wynoszący minimum 2 m. 

 Przed wyjściem 
dezynfekuje ręce, płynem 
umieszczonym w 
przestrzeni wspólnej przy 
wyjściu z budynku szkoły. 
 

  

 


