
Procedury bezpieczeństwa wewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie 

 

 

Procedury przyprowadzania i odbioru uczniów oddziału przedszkolnego SP1 

 

 

  Mając na uwadze dobro najwyższe- zdrowie Państwa, dzieci oraz pracowników szkoły 

prosimy o bezwzględne przestrzeganie poniższych procedur bezpieczeństwa 

epidemiologicznego w obliczu pandemii COVID-19. 
 

Szkoła sprawuje opiekę wyłącznie nad dziećmi niewykazującymi symptomów chorobowych, a 

osoby przyprowadzające/odbierające dzieci są zdrowe i w domu dziecka żadna osoba nie 

przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej. 

 
1. Rodzic przyprowadza i odbiera dzieci wejściem od ul. Fałata. 

2. W czasie panującej pandemii, rekomenduje się  rodzicom następujące godziny 

przyprowadzania dzieci:  7.00-7.30 oraz 8.20 (0a), 8.30(0b).  Ze względów bezpieczeństwa 

prosimy o przestrzeganie harmonogramu godzin przyprowadzania dzieci. 

3. Dziecko wchodzące do placówki rodzic wyposaża w maseczkę. Rekomendyjemy poruszanie 

się w przestrzeniach wspólnych (korytarz, toalety) w maseczkach. 

4. Nauczyciel w przestrzeniach wspólnych ma założona maseczkę. 

5. Przyprowadzać i odbierać dzieci z placówki mogą wyłącznie osoby zdrowe z zachowaniem 

zasady 1 rodzic z dzieckiem. Jeżeli w gospodarstwie domowym dziecka zamieszkuje osoba 

przebywająca w kwarantannie lub w izolacji domowej, zgodnie z wytycznymi GIS nie wolno 

przyprowadzić dziecka do Szkoły. 

6. Ze względów bezpieczeństwa rodzic nie wchodzi na teren szkoły.  Rodzic doprowadza 

dziecko do drzwi wejściowych placówki pamiętając o zachowaniu bezpiecznej odległości 

min. 1,5m od innych osób oczekujących. 

7. Dziecko przekazywane jest pracownikowi szkoły. Pracownik szkoły nadzoruje dojście 

dziecka do sali. 

8. Pracownik  obsługi szkoły odprowadza dziecko do sali. 

9. W okresie adaptacyjnym (pierwsze dwa tygodnie) w wyjątkowych sytuacjach(płacz 

dziecka), rodzic może wejść z dzieckiem do wyznaczonej linii w szkole. Opiekun wchodzi 

na teren szkoły w maseczce ochronnej i rękawiczkach. Po wejściu obowiązkowo wpisuje się  

na listę wyłożona na stoliku w szkole. 

10. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie 

może być wpuszczone do szkoły, a rodzic będzie poproszony o zabranie dziecka do domu i 

skonsultowanie się z lekarzem. 

11. W dni suche, dziecko przychodząc do szkoły nie zmienia obuwia. 

12. W przypadku deszczu, codziennie przynosi w worku obuwie na zmianę. Przyniesione 

okrycie wierzchnie i obuwie pozostawia w sali na wieszaku. 

13. Zgodnie z wytycznymi GIS dziecko nie przynosi do szkoły żadnych zabawek, gier, książek.  

14. Ze względów bezpieczeństwa dziecko codziennie zabiera do domu wszystkie przyniesione 

rzeczy- kapcie, plecak z wyposażeniem, ubranie, pojemnik na picie itp. 

15. Wszystkie wytwory plastyczne dziecka codzienne zabierane są do domu. Nie ma 

przestrzennych wystaw. 

16. Podczas odbioru dziecka rodzic sygnalizuje nauczycielowi swoje przyjście stojąc na zewnątrz 

budynku w widocznym miejscu. 

17. Podczas odbioru dziecka upoważniona osoba oczekuje na dziecko przy wyjściu od ul. 

Fałata. 

18. Przy odbiorze dziecka obowiązują wcześniej złożone upoważnienia odbioru. 

19. Z sali do drzwi wyjściowych odprowadza dziecko pracownik obsługi. 



20. Zaleca się regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem, zasłaniania twarzy 

podczas kichania – dzieci uczą się przez naśladownictwo dobrych przykładów. 

21. Wszelkie informacje dotyczące dziecka nauczyciel udziela za posrednictwem Librusa. 

 

 

 

 

 
Podstawa prawna: 

 -wytyczne MEN z dnia 13.05.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego. 
- wytyczne GIS z dnia 25.08.2020r. w sprawie postępowania przeciwepidemicznego 


