
Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

Nasza Szkoła w Gdańsku 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy ucznia (osoby mieszkające razem z nim) nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

4. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego 

minimum. 

5. Rodzice uczniów nie wchodzą do szkoły w trakcie przyprowadzania i odbierania dzieci 

do/ze szkoły. 

6. Wyznacza się wejścia do szkoły tak, by zminimalizować kontakt uczniów między sobą  

i mieszania się grup wiekowych. 

a) Uczniowie klas 4-7: 

- wchodzą do budynku szkoły bocznym wejściem (B) od strony boiska schodząc 

bezpośrednio do szatni 

- w miarę możliwości starają się wchodzić do szkoły w określonym przedziale czasowym: 

klasy 4-5 od 7.40 do 7.55, klasy 6-7 od 7.55 do 8.10 

- przy wejściu dezynfekują ręce płynem (w razie przeciwwskazań myją je w łazience 

mydłem) 

- starają się jak najszybciej pozostawić wierzchnią odzież/buty w szatni i przechodzą 

bezpośrednio do swoich sal lekcyjnych. Podczas przebywania w części wspólnej 

(korytarz, szatnia) uczniowie mają na twarzach maseczki/przyłbice zasłaniające usta  

i nos. Zdejmują ją po wejściu do sali.  

- opuszczają szkołę również bocznym wyjściem wychodząc na teren boiska 

b) Uczniowie klas 1-3 

- wchodzą do szkoły bocznym wejście od placu zabaw przedszkola (C) 

- uczniowie po wejściu do szkoły pozostawiają ubrania w wyznaczonym miejscu (szatnia 

dla kl. 1-3 przy wejściu C, nie schodzą do szatni głównej) 

- po wejściu do szkoły uczniowie myją  ręce mydłem w łazience 

- rodzic nie może przekroczyć wyznaczonej strefy (nie wchodzi z dzieckiem na teren 

szkoły) 

- rodzic odbiera dziecko dzwoniąc do nauczyciela na podany przy wejściu C numer 

telefonu   

- nauczyciel przyprowadza dziecko do wejścia C. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Podczas przebywania w części wspólnej (korytarz, szatnia) uczniowie kl. 4-7 mają na 

twarzach maseczki/przyłbice zasłaniające usta i nos. Zdejmują ją po wejściu do sali. 

8. Rodzice/opiekunowie, którzy w wyjątkowych sytuacjach muszą wejść do szkoły 

zachowują zasady: 

- dystans od drugiej osoby (uczniów, pracowników szkoły) musi wynosić min. 1,5 m, 

- mieć nałożoną maseczkę/przyłbicę zasłaniającą nos i usta 

- nosić rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce. 

9. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku 

stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy  

i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

10. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwiamy skorzystanie z płynu do 

dezynfekcji rąk. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja  

o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. 

 


