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Załącznik 1 

do Zarządzenia Dyrektora Nr 3/2021 
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Zaktualizowana procedura przyprowadzania i odbierania oraz pobytu 

uczniów na terenie szkoły  
 

 

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun 

prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO. 

 

I. Przyprowadzanie dziecka do szkoły 

 

1. Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, 

brzucha, głowy, biegunka. W przypadku chorób przewlekłych (np. alergia, astma, 

krztusiec, itp.) rodzic jest zobowiązany dostarczyć do dyrektora zaświadczenie od 

lekarza specjalisty.  

2. Dzieci przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z 

poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu. 

3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie 

jeden z domowników przebywa na kwarantannie. 

4. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans 

społeczny 2 metrów. 

5. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły nie może wchodzić na 

teren placówki, poza wyjątkowymi sytuacjami (np. potrzeba osobistego kontaktu z 

dyrekcją, wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem, psychologiem) z zachowaniem 

zasady - jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 2 metrów od kolejnego rodzica  

z dzieckiem. Musi posiadać rodzic i dziecko maseczkę zakrywającą usta i nos oraz 

rękawiczki jednorazowe.  

6. Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego 

znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.  

7. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.  

8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

- dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

- dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

- opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
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9. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i 

ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – 

zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

10. Rodzic odprowadzający oraz dzieci przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej 

nos oraz usta.  

11. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych  

z materiałów pluszowych lub tkanin. 

12. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają 

znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami 

dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. Po 

zakończonych zajęciach książki oraz przybory pozostające w szkole można zostawić 

w szafce szkolnej ucznia. Blaty stolików muszą pozostać puste do dezynfekcji.  

 

 

II. Wejście do budynku szkoły. 

 

1. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły wyznaczonymi wejściami: 

- klasy pierwsze – wejście nr 2 (od strony boiska) 

- klasy drugie – wejście nr 3 (od strony boiska) 

- klasy trzecie – wejście główne  

 

2. Zaraz po wejściu do budynku uczniowie udają się do szatni zgodnie z przydzielonymi 

strefami.  

3. Po wejściu do sal lekcyjnych uczniowie myją ręce.  

 

 

III. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły. 

 

1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę 

zasłaniającą nos i usta. 

2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie 

go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, 

zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi 

rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka. 

3. Nauczyciel  lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia  

i odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed 

opuszczeniem sali myje ręce. 

4. Dzieci przebywające na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców 

nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły. 

5. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od 

nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem lub uprawnionym 

pracownikiem szkoły. 
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Procedura regulująca zasady przebywania uczniów na terenie szkoły 
 

1. Uczniowie przebywają w przypisanych dla danej klasy salach lekcyjnych. 

2. Przerwy organizowane są o różnych porach celem zminimalizowania możliwości 

kontaktowania się z pozostałymi klasami.  

3. Uczniowie nie opuszczają wyznaczonych dla danych klas stref.  

4. Uczniowie zakrywają nos i usta (maseczką) w częściach wspólnych szkoły – 

korytarze, szatnie, świetlica, toalety. 

5. Uczniowie myją ręce po każdorazowym wyjściu/wejściu do sali lekcyjnej.  

6. Wyjście do sklepiku szkolnego jest możliwe dla 3 uczniów z danej klasy 

jednocześnie. Należy zachować dystans społeczny.  

 


