
Załącznik nr 1 do Procedury z dn.30.08.2021r. 

Algorytm postępowania podczas przyprowadzania dziecka do szkoły  

(dotyczy oddziału przedszkolnego i klas I-III) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

                                                                                       

 

  

 

A1. Rodzic  
z maseczką 
ochronną 
• podchodzi  i otwiera 

drzwi do budynku 
szkoły, zachowuje 
odległość min. 1,5 
metra od 
pracownika 
dyżurującego,  

• jeżeli potrzeba,  
z takiej odległości, 
wymienia z 
pracownikiem 
informacje 
dotyczące dziecka.    
 

A. Rodzic /opiekun/ przyprowadzający dziecko do szkoły 
• Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko otwiera drzwi zewnętrzne i zatrzymuje się  

w strefie wspólnej. 

• Dziecko żegna się z rodzicem i samo schodzi do szatni, przebiera się i drugą klatką schodową 
idzie do łazienki, gdzie starannie myje ręce a następnie idzie do swojej sali. 

• UWAGA!!! W okresie 1-10 września dzieci z oddziału przedszkolnego, klas I oraz dzieci  
z klas I-III rozpoczynające naukę w naszej szkole obowiązuje procedura przejściowa. 

  

 AA2. Rodzic bez maseczki 
ochronnej   

• ze względu na bezpieczeństwo innych 
dzieci rodzic bez maseczki nie może wejść 
na teren szkoły - grozi to zatrzymaniem 
procedury wpuszczania dzieci 
 i dezynfekcją strefy wspólnej, 

• w takim przypadku zatrzymuje się 
min.1,5 metra od drzwi szkoły i dziecko 
samo wchodzi do budynku,  

• przypadek nienoszenia maski ochronnej 
w miejscu publicznym jest wykroczeniem  
i dyrektor szkoły musi go zgłosić do 
organów ścigania. 

 

 

 

 

 

A3. Rodzic, który ma potrzebę rozmowy 
 z dyrektorem szkoły  

• ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci rodzic musi 
poczekać na zakończenie procedury przyjmowania 
wszystkich dzieci lub umówić się telefonicznie na inny 
termin spotkania, 

• warunkiem wejścia rodzica  na teren szkoły jest 
poprawnie założona maseczka zakrywająca usta i nos,  

• po wejściu rodzic dezynfekuje ręce płynem do 
dezynfekcji umieszczonym przy drzwiach zgodnie  
z instrukcją,  

• następnie specjalnie oznakowanym szlakiem 
komunikacyjnym przechodzi do gabinetu dyrektora, 
wchodzi tylko na zaproszenie i pamięta o 
obowiązującym dystansie min.1,5 m od pracowników 
szkoły, w tym dyrektora. 

 
 
 

 

3. Zakończenie procedury przyjmowania dzieci  

• Każde dziecko przed wejściem na salę najpierw idzie do łazienki i myje ręce zgodnie z instrukcją, 

• Po zakończeniu procedury pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice lub ręce, następnie 

poprawnie zdejmuje maseczkę i rękawice  (zaleca się pracownikom  pranie ubrań  w temperaturze 60 

stopni).  

•  

2. Procedura przejściowa  

• Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko wchodzi do budynku szkoły w maseczce, dezynfekuje 
ręce płynem umieszczonym przy wejściu i razem z dzieckiem schodzi do szatni. Dopilnowuje 
przebrania się dziecka (do boksu szatnianego wchodzi samo dziecko). 

• Rodzic wraca z dzieckiem do strefy wspólnej i odprowadza je do drzwi stołówki lub do drzwi 
prowadzących na korytarz na parterze i tu żegna się z dzieckiem. 

• Rodzic może śledzić dziecko wzrokiem do momentu wejścia dziecka do łazienki a potem do sali.  
UWAGA!!! Rodzice powinny stopniowo przyzwyczajać dziecko do samodzielnego korzystania  
z szatni oraz przechodzenia do swojej sali.  

 

 

  

 

                                                        Śluza ochronna                                                                                                          
• Dyrektor wydziela przestrzeń wspólną, po której mogą poruszać się osoby 

wchodzące na teren szkoły. Strefa wspólna to hol na parterze budynku w obrębie 
oznaczonym taśmami. Poza tą strefą mogą przebywać jedynie uczniowie 
 i pracownicy szkoły.  

• Po strefie wspólnej można poruszać się wyłącznie w maseczkach ochronnych – 
dotyczy pracowników i osób z zewnątrz a także dzieci powyżej 4 roku życia. 

 
 

 

1. Przyprowadzanie dzieci  
 


