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PROCEDURA WEJŚCIA DO SZKOŁY I I WYJŚCIA ZE SZKOŁY 
KLAS IV VIII W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 

 

Ustalenie stanu zdrowia dziecka 

1. Rodzic zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce 
zasad sanitarnych zgodnych z wytycznymi GIS. 

2. Rodzic zgłasza wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy 

zdrowia dziecka. 
 

Wejście i wyjście uczniów na teren szkoły 

1. Uczniowie wchodzą na teren szkoły lewym wejściem – klasy V-VIII, 
natomiast klasy IV – prawym wejściem. 

2. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko, 
w indywidualną osłonę nosa i ust, którą uczeń zakłada wchodząc na 

teren szkoły i może ją zdjąć dopiero po wejściu do klasy. 

3. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, osoba 
dyżurująca informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję 

w sprawie odbioru dziecka przez  rodzica w danym dniu. (temp. powyżej 
37° C wskazuje, iż dziecko prawdopodobnie nie jest zdrowe). 

4. Rekomenduje się przyjście dziecka do szkoły przed zajęciami lekcyjnymi. 

5. Zgodnie z wytycznymi GIS rodzic/opiekun prawny ma obowiązek nie 
przysyłania dzieci z objawami chorobowymi. 

6. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek dopilnowania, aby dziecko nie 
przyniosło do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów. Uczeń posiada 
własne przybory szkolne (w tym kredki, długopisy, itp., którymi nie 

wymienia się z innymi dziećmi). 

7. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek przypominania dziecku 
o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno ono 

unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 
podawać ręki na powitanie. 

8. Na czas, do odwołania, rodzic nie wchodzi do szkoły z dzieckiem. 

9. Przed wejściem na teren placówki (tylko w szczególnych przypadkach) 
obowiązkowo zdezynfekować ręce, założyć oraz zakryć usta i nos. 

10. Uczeń niezwłocznie po zakończonych zajęciach lekcyjnych, opuszcza 
teren szkoły oznaczonym wyjściem. 

11. Wszelkie nagłe i istotne informacje rodzice/opiekunowie otrzymują od 
nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny lub dziennik elektroniczny. 


