
Procedura wejścia na teren szkoły rodzica /opiekuna przyprowadzającego lub 

odbierającego dziecko ze świetlicy szkolnej. 

1.Rodzic/opiekun  dziecka przyprowadzający dziecko do świetlicy szkolnej może 

wejść do budynku szkoły w godzinach od 6.45 do 7.40 w celu pomocy dziecku przy  

rozbieraniu się w szatni przedszkola lub też szatni klas młodszych. 

2. Rodzic/  opiekun  powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej: maseczkę 

lub przyłbicę. Po wejściu powinien zdezynfekować ręce środkami znajdującymi się 

przy wejściu do szkoły. 

3. Rodzic/  opiekun  powinien przebywać przy dziecku przez czas niezbędny do 

pomocy przy przebieraniu dziecka, następnie powinien niezwłocznie opuścić teren 

szkoły. 

4. W czasie pobytu w szkole winien zachować odstęp 1,5m od innej przebywającej 

w tym miejscu osoby. 

5. Rodzic/opiekun  odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej może wejść do szkoły 

wyposażony w środki ochrony osobistej: maseczkę lub przyłbicę. Po wejściu powinien 

zdezynfekować ręce środkami znajdującymi się przy wejściu do szkoły i skierować 

bezpośrednio do świetlicy. 

6. Rodzic/opiekun proszony jest o niewchodzenie do sali, gdzie przebywają dzieci, ale 

zwrócenie się do nauczyciela świetlicy o wywołanie dziecka z sali. W przypadku, gdy 

pod drzwiami jednocześnie zgromadzi się kilka czekających osób, powinni zachować 

odstęp od siebie 1,5m. 

7. Przy odbiorze najmłodszych dzieci,  „0”lub klasa I, rodzic może wejść do szatni 

i pomóc w ubieraniu się dziecka, zachowując bezpieczną odległość od innych , 

przebywających tam osób, następnie wraz z dzieckiem niezwłocznie opuścić  szkołę. 

8. W przypadku zamkniętych drzwi należy użyć dzwonka i poczekać na pracownika 

obsługi lub zadzwonić pod wskazany numer telefonu ( na drzwiach wejściowych 

podane są numery do kontaktu). 

9. Uczniowie dojeżdżający, korzystający ze świetlicy, wychodzą ze świetlicy wraz 

z nauczycielem sprawującym opiekę nad nimi i oczekują na autobus przed szkołą 

w bezpiecznej odległości 1,5m od siebie. W czasie deszczu bądź też innych 

niesprzyjających warunków atmosferycznych  czekają na korytarzu(w zależności od 

ilości czekających) przed drzwiami lub na korytarzu przy szatni  w maseczkach lub 

przyłbicach, zachowując bezpieczną odległość 

 


