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Procedura przyprowadzania i odbioru ucznia z Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym 

1. Do przyprowadzania i odbioru dziecka uprawniony jest wyłącznie rodzic/opiekun 

prawny lub inna upoważniona osoba.. 

2. Rodzice/ prawni opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dziecko powinni być 

zabezpieczeni w maseczkę i rękawiczki jednorazowe.  

3. Dziecko przyprowadzamy do szkoły od godziny 7.30 – w godzinach wyznaczonych 

przez rodziców na deklaracji.    

4. Rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający i odbierający dziecko ma zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych rodziców i ich 

dzieci wynoszący min. 2 m. 

5. Rodzice lub opiekunowie osobiście zdejmują lub zakładają ochronę ust i nosa dziecku, 

przy wejściu lub wyjściu z placówki lub robi to dziecko w momencie zajęcia swojego 

miejsca w sali. 

6. Rodzice/ opiekunowie prawni mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do linii przed 

strefą bezpieczeństwa  przy ustalonym wejściu do szkoły -  z zachowaniem zasady 

wymienionej w pkt.1 i pkt.2, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (m.in osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk). 

7. W strefie ( przedsionek przy wejściu głównym oraz przedsionek przy wejściu do hali) 

odbywa się przyjęcie i wydanie ucznia do/z placówki oraz pomiar temperatury ucznia. 

Jeżeli zmierzona temperatura ciała ucznia przekracza 37°C  lub dziecko wykazuje 

widoczne objawy  chorobowe placówka ma prawo odmówić przyjęcia ucznia. 

8. Dziecko będzie odbierane od rodzica/ prawnego opiekuna przez wyznaczonego 

pracownika szkoły, z którym uda się do miejsca pozostawienia odzieży wierzchniej i 

zmiany obuwia, a później do sali. 

9. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe. 

10. Rodzic/opiekun prawny chcący odebrać dziecko  o  zadeklarowanej  godzinie 

przebywa   w przedsionku,  przekazuje  informację osobie pełniącej dyżur, który idzie 

po dziecko, prowadzi je  do wieszaka z ubraniem, a później przekazuje  rodzicom. 

11. Uczniowie korzystający z zajęć opiekuńczo – wychowawczych i konsultacji wchodzą 

wejściem głównym, a korzystający z zajęć rewalidacyjnych i biblioteki szkolnej 

wejściem od hali. 

 

 


