Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka do/ze szkoły
w Szkole Podstawowej nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach
w okresie funkcjonowania placówki w czasie pandemii COVID-19

1. Palcówka zapewnia opiekę dla dzieci w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godz. 06.30– 17.30.
2. W trosce o wspólne bezpieczeństwo na czas obowiązujących obostrzeń
rodzice/opiekunowie prawni i osoby upoważnione do odbioru mają całkowity zakaz
wchodzenia do budynku szkoły z wyłączeniem sytuacji przyprowadzania dziecka do
placówki w godzinach między 6.30-7.30 lub wejścia po uprzednim umówieniu się na
spotkanie z wychowawcą świetlicy w uzasadnionej sprawie.
3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci do/z placówki mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich
rodziców wynoszący min. 1,5m.
4. Dzieci do placówki przyprowadzane oraz odbierane są przez osoby zdrowe.
5. Rodzic/opiekun prawny, który przyprowadza, bądź odbiera dziecko ze szkoły musi
mieć założoną maseczkę wchodząc na teren szkoły.
6. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do portierni szkoły, te kieruje się
bezpośrednio do świetlicy samodzielnie.
7. Jeśli dziecko jest przyprowadzane w godzinach 6.30-7.30 rodzic/opiekun prawny
odprowadza je do świetlicy osobiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
związanych z COVID-19 (maseczka, dezynfekcja rąk oraz dystans społeczny).
8. Dziecko wchodząc do szkoły ma obowiązek umyć dłonie mydłem, bądź za zgodą
rodzica zdezynfekować je.
9. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych, dziecku będzie
mierzona temperatura na portierni bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje
wyznaczony przez dyrektora pracownik. Dzieci z temperaturą powyżej 38ºC nie będą
przyjmowane do szkoły.
10. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego dziecko objawów
chorobowych, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje
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 dotyczącą
zdrowia dziecka.
11. Dziecko przynosi do szkoły zapakowane w worku (zamykanym lub związywanym)
obuwie zmienne, które pozostaje w szkole. W wyznaczonym miejscu na świetlicy
zmienia obuwie i zdejmuje nakrycia wierzchnie. (co drugi boks/wieszak).
12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
13. Dziecko może posiadać środki ochrony osobistej (maseczka, żel dezynfekujący).

14. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby
upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły dyżurującego w
portierni przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
15. Opuszczając placówkę dziecko kieruje się bezpośrednio do miejsca odbioru.
16. Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym miejscu. W miejscu tym może
przebywać jeden rodzic.
17. Na drzwiach placówki zamieszczone są informacje dotyczące wytycznych dla
rodziców przyprowadzających dziecko i informacja o zakazie wejścia na teren
placówki.
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