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C. Uczeń z rodzicem/opiekunem przy wyjściu ze szkoły 
 

 Rodzic lub opiekun odbierający dziecko nie wchodzi na teren szkoły, dzwoni dzwonkiem                  
i powiadamia o gotowości odbioru dziecka, czeka na zgłoszenie się pracownika,                             
po zgłoszeniu podaje imię i nazwisko dziecka.  

 Pracownik szkoły, w środkach ochrony osobistej przyprowadza dziecko do miejsca wyjścia                
– zachowuje właściwą odległość 1,5 m od drzwi, z tej odległości identyfikuje rodzica (w razie 
wątpliwości podchodzi i prosi o dokument tożsamości), 

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

 

 

C.1. Rodzic                            
z maseczką ochronną 
 podchodzi do drzwi 

zewnętrznych szkoły, 
dzwoni dzwonkiem i czeka 
na pracownika obsługi, 
zachowuje odległość 1,5 
metra od pracownika 
szkoły przyprowadzającego 
dziecko, 

 jeżeli potrzeba z takiej 
odległości pracownik 
wymienia z rodzicem 
informacje dotyczące 
funkcjonowania dziecka              
w danym dniu w szkole. 

 

C.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 1,5m 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 wychodzi z dzieckiem na zewnątrz szkoły, 
podchodzi do rodzica i prosi o dokument tożsamości,  

 po takim kontakcie pracownik dezynfekuje rękawice,  

 

 

 

 

 

A. Wyjście ucznia ze szkoły - Uczniowie i rodzice przyprowadzający/odbierający uczniów 

bezwzględny dystans społeczny –1,5 m. 
 
 
 

3. Zakończenie procedury odbioru dzieci  

 każdorazowo po wyjściu ucznia  pracownik szkoły dezynfekuje powierzchnie dotykowe i płaskie                    

w korytarzu, 

 na koniec dnia korytarz jest bardzo dokładnie sprzątany i dezynfekowany, pracownik zgodnie                     

z instrukcją dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie zdejmuje środki ochrony indywidualnej. 

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 1,5m. 

 Uczeń wychodzi w założonej 
maseczce ochronnej 
zakrywającej nos i usta. 
Obowiązek ten dotyczy 
wszystkich uczniów                      
po ukończeniu 4 roku życia. 
Wyjątek stanowią tylko 
uczniowie, którzy ze 
względów zdrowotnych nie 
mogą nosić takich maseczek 
(rodzic jest zobowiązany 
poinformować wychowawcę 
o takiej sytuacji,                                   
a wychowawca sekretarza 
szkoły - pracownik obsługi ma 
informację, kto jest 
wyłączony z tego obowiązku). 
 

 

 


