
 Zał. 1 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły 

 

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

lub osoba pełnoletnia 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. 

2. W miarę możliwości dzieci powinny być odprowadzane i odbierane ze szkoły przez tę samą, 

zdrową osobę pełnoletnią. 

3. Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły zdrowi. 

4. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z poprzedniego dnia 

mają być uprane i zdezynfekowane w domu. 

5. Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe.  

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

z domowników przebywa na kwarantannie. 

7. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch 

metrów. 

8. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren placówki jedynie 

do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 1,5 metra 

od kolejnego rodzica z dzieckiem. Musi posiadać rodzic i dziecko maseczkę zakrywającą usta i nos 

oraz rękawiczki jednorazowe. 

9. Osoba przyprowadzająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej minimum czasu koniecznego do 

przygotowania dziecka do oddania pod opiekę opiekunowi, nie powinna prowadzić rozmów 

telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie szkoły. Osoba ta obowiązana jest opuścić szkołę 

zbędnej zwłoki, oraz stosować się do zaleceń pracowników szkoły.  

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

się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki. 

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

12. Uczeń do szkoły przynosi 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. 

13. Dziecko przebywające w przestrzeni wspólnej jest zobowiązane zakrywać nos i usta. 

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

15.  Uczniowie klas od II do VIII samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom z oddziału 

przedszkolnego i klasy I, pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich  

w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. 

16.  Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek 

założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem lub założyć rękawiczki.  

17. W sytuacji, gdy pracownik odbierający dziecko przyprowadzone do placówki przez rodzica lub 



udające się na konsultacje, zauważy, że ma ono objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, 

zgłasza pielęgniarce i dyrektorowi szkoły,  który na podstawie zaświadczenia lekarskiego może  podjąć 

decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia.  

 

II. 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 

oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego. 

2. Rodzic/opiekun odbiera dziecko ze szkoły powiadamiając przez domofon wychowawcę świetlicy 

i opuszcza hol, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi 

rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka. 

3. Jeżeli dziecko przebywa na boisku szkolnym, rodzic/opiekun powiadamia nauczyciela 

dyżurującego na boisku oraz domofonem zgłasza ten fakt wychowawcy w świetlicy. Dziecko 

wraca po tornister dolnym korytarzem, zaś rodzic czeka na nie przed szkołą.  

4.  Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce. 

5. Osoba odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej minimum czasu koniecznego do 

odebrania dziecka, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie 

szkoły . Osoba ta obowiązana jest opuścić szkołę  bez zbędnej zwłoki, , oraz stosować się do zaleceń 

pracowników szkoły.  

6. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik 

placówki. 

7. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez 

dziennik elektroniczny. 

8. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych zajęciach, zakłada maseczkę,  udaje się do szatni i do wyjścia 

głównego w celu opuszczenia szkoły. 

9.  Rodzice uczniów klas I, w pierwszym tygodniu nauki mają możliwość przyprowadzania i odbierania 

dziecka osobiście z zachowaniem procedur bezpieczeństwa obowiązujących na ternie szkoły, po 

wcześniejszym dokonaniu wpisu do książki wejść.  

10. Ubrania uczniów pozostawione na ternie szkoły, są utylizowane w kolejnym dniu.  


