
Aktualizacja 2 

Zarządzenie nr 19/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie z dnia 01.09.2021 r. 

Procedura postępowania podczas wychodzenia uczniów ze szkoły   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

                                                                                       

  

 

 

B. Uczeń z rodzicem/opiekunem przy wyjściu ze szkoły. 
• Rodzic lub opiekun odbierający dziecko ze szkoły nie wchodzi na teren 

szkoły, czeka z zachowaniem dystansu społecznego wobec innych 
rodziców/opiekunów na wyjście dziecka. Nauczyciel klas I-III, który 
odprowadza uczniów do wyjścia stara się nawiązać z odległości 
kontakt wzrokowy z rodzicem/opiekunem danego ucznia i dopiero 
wtedy wypuszcza ucznia ze szkoły. 

• Rodzic może podejść do drzwi szkoły  – tylko pod warunkiem, że ma 
założoną maskę zakrywającą nos i usta. 

• W przypadku odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej, 
rodzic/opiekun/osoba upoważniona dzwoni domofonem przy wyjściu 
od strony patio (dziedzińca) lub puka w okno świetlicy i czeka na 
dziecko przy drzwiach zewnętrznych szkoły od ul. M. Z. Malewskiej. 
zachowując dystans społeczny. Nauczyciel oddający dziecko 
nawiązuje kontakt wzrokowy z rodzicem/opiekunem/osobą 
upoważnioną przez szybę w drzwiach i wydaje dziecko. 

  

 

 B.1. Rodzic bez maseczki ochronnej. 
• Rodzic wchodzący na teren budynku 

zespołu jest traktowany jak osoba 
wchodząca z zewnątrz i podlega 
Procedurze wchodzenia osoby z 
zewnątrz na teren Zespołu. 

• Przypadek nienoszenia maski ochronnej  
w miejscu publicznym jest wykroczeniem  
i dyrektor szkoły może zgłosić taki fakt 
do odpowiednich organów. 

 
 

 

 

 Wiatrołap/wejście od strony sali gimnastycznej. 
• Nad poprawnością zachowań przy wychodzeniu czuwa wyznaczony pracownik szkoły. 

• Nauczyciele czuwający nad wyjściem uczniów klas I-III nawiązują kontakt wzrokowy z osobą 
odbierającą dziecko. 
 

 
 

 1. Wyjście ucznia ze szkoły.                                                                                                                        

Rodziców i osoby upoważnione do odbierania uczniów obowiązuje bezwzględny dystans społeczny. 
  
 
  

3. Zakończenie procedury odbioru dzieci. 
• Na koniec dnia wiatrołap i każde wyjścia ze szkoły są bardzo dokładnie sprzątane i dezynfekowane. 

 

A. Uczeń bez 
rodzica/opiekuna.  

• W czasie wychodzenia 
ze szkoły uczeń 
zachowuje 
bezwzględny dystans 
społeczny  
w odniesieniu do   
innych uczniów  
i pracowników szkoły. 

• Przed wyjściem 
dezynfekuje ręce 
płynem umieszczonym 
przy drzwiach 

wejściowych  (klasy I-IV 
– wejście główne, klasy 
V-VIII wejście przy sali 
gimnastycznej.   

 


