
      rok szkolny 2020 /2021 

 

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 1 

w Piastowie obowiązujące w czasie trwania pandemii COVID-19. 

1. Dzieci oczekują na nauczyciela według ustalonego harmonogramu  przy wejściu do 

szkoły od ulicy Fałata. Dziecko wchodzące do placówki rodzic wyposaża w maseczkę. 

Rekomendujemy poruszanie się w  przestrzeniach wspólnych (korytarz, toalety) w 

maseczkach. 

2. Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko nie wchodzi  do placówki. 

3. Uczniowie wchodzą do szkoły z nauczycielem jeden za drugim zachowując bezpieczny 

dystans. 

4. Pod opieką nauczyciela dzieci idą przez patio do szkoły wejściem przez duży hol. W 

dni pogodne dzieci nie zmieniają obuwia, udają się z nauczycielem do świetlicy po 

dzieci oczekujące na zajęcia. W dni deszczowe po przejściu przez patio uczniowie idą 

do szatni,  a następnie do świetlicy po oczekujące na zajęcia dzieci . 

5. Przed wejściem do sali uczniowie obowiązkowo myją ręce. 

6. Przez pierwsze 2 tygodnie w trudnych sytuacjach adaptacyjnych uczniowie klas 

pierwszych mogą wejść do szkoły z jednym rodzicem do wyznaczonego miejsca. 

Opiekun wchodzi na teren szkoły w maseczce ochronnej i rękawiczkach. Po wejściu   

do szkoły rodzic ma obowiązek  wpisać się  do zeszytu - rejestr wejść/wyjść  

wyłożonego  na stoliku przy wejściu do szkoły od ul. Dworcowej . 

7. Przyprowadzać i odbierać dzieci mogą tylko osoby zdrowe, w maseczce i po 

dezynfekcji rąk. 

8. W przypadku wystąpienia w najbliższym otoczeniu kwarantanny lub izolacji domowej 

należy pozostawić dziecko w domu i niezwłocznie poinformować szkołę. 

9. Odbiór dzieci, które nie idą na świetlicę odbywa się według ustalonego harmonogramu. 

10. Rodzice oczekują na nauczyciela i grupę przed wejściem do szkoły, nauczyciel 

odprowadza klasę przez duży hol przejściem przez patio do ulicy Fałata. 

11. Dzieci, które chodzą do świetlicy wchodzą wejściem głównym od ul. Dworcowej. 

Obowiązuje je procedury przyjścia i wyjścia do świetlicy. 

 
 

Podstawa prawna: 

-wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.                                         


