Procedura przyprowadzania i odbioru uczniów ze szkoły
1. Na teren budynku szkoły może wchodzić uczeń bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych, którego może odprowadzić do szkoły tylko
jeden opiekun (rodzic, opiekun, osoba upoważniona).
2. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego nie można do
szkoły wysyłać ucznia, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. Rodzic/opiekun może przyprowadzić/odebrać dziecko tylko wyznaczonym
wejściem i może przebywać tylko w wyznaczonej części wspólnej szkoły tj.:
− wejście A1− przedszkole − wejście boczne od ulicy Ofiar Katynia.
− wejście A2 − wejście dla uczniów uczących się w skrzydle A na piętrze (drzwi
od strony parkingu wewnętrznego).
− wejście główne − dla uczniów uczących się w skrzydle B.
− wejście C1 – wejście do skrzydła C od strony parkingu wewnętrznego dla
uczniów uczących się na parterze i pierwszym piętrze . Wejście naprzeciwko
sal C34 i C35.
− wejście C2 − wejście do skrzydła C od strony parkingu wewnętrznego dla
uczniów uczących się w budynku C na drugim piętrze. Wejście naprzeciwko
sekretariatu.
Wejścia do szkoły do budynku C od strony parkingu wewnętrznego są dostępne tylko
i wyłącznie dla uczniów uczących się w tym skrzydle.
4. Opiekun przebywając w budynku szkoły w części wspólnej musi stosować
środki ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: tj.: osłona
nosa i ust, własne rękawiczki jednorazowe zdezynfekowane po wejściu do budynku
lub dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły.
5. Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły
oraz innych opiekunów i uczniów - co najmniej 1,5 m.
6. Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce a w
przypadku występującego uczulenia na środek dezynfekujący, niezwłocznie umyć
ręce w najbliższej łazience przeznaczonej do korzystania przez uczniów.
7. Jeśli uczeń korzysta z jednorazowych rękawiczek i maseczki/osłony ust i
nosa, może wyrzucić je do kosza z workiem na odpady zmieszane – przy
odpowiednim dla siebie wejściu do budynku szkoły.
8. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do regularnego czyszczenia
przedmiotów tj. zabawki, przynoszonych przez uczniów (tylko w uzasadnionych
przypadkach).

9. Pracownik dyżurujący przy szatni w miarę możliwości dba o to, by dzieci z
różnych oddziałów nie stykały się ze sobą i unikały ścisku.
10. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów
chorobowych (wskazujących na chorobę dróg oddechowych) u ucznia pracownik nie
odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje telefonicznie dyrektora lub osobę
go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje
się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności
kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. W
przypadku, gdy dziecko samo przyszło do szkoły, uczeń izolowany jest w specjalnie
do tego przeznaczonym pomieszczeniu lub z zachowaniem 3 metrów odstępu od
wyznaczonej osoby w przypadku braku możliwości skorzystania z tzw. izolatki.
Osoba, która zaobserwowała objawy informuje o tym fakcie dyrektora, zaś dyrektor
lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami, informując o
konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem.
11. Uczniowie samodzielnie wracający po lekcjach do domu, bezpośrednio po
skończonych zajęciach opuszczają budynek szkoły.
12. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna
prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły, który
odpowiada za odprowadzanie uczniów do części wspólnej.
13. Opuszczając placówkę uczeń odprowadzany jest do rodzica/opiekuna
prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika szkoły, który oczekuje przy
odpowiednich drzwiach wejściowych opisanych w pkt. 3.
14. W przypadku gdy dzieci przebywają na boisku, odbiór dziecka odbywa się z
tego miejsca przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 metra od innych osób
(oprócz dziecka/dzieci odbieranych ze szkoły).
15. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka nie
przebywa na terenie szkoły dłużej niż jest to konieczne.

