
Załącznik 1 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 

Z dnia 25.08.2020 r.   

  

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły oraz dowozów 

uczniów.  
  

  

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. Rodzic jest zobowiązany do wyposażenia dziecka w maseczki ochronne.  

2. Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka, 

brak smaku i węchu. 

3. W przypadku dziecka z alergią, rodzic zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia z 

poradni specjalistycznej. 

4. Uczniowie klas I – VIII przychodzą do szkoły zdrowi. 

5. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze dzieci 

przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i 

zdezynfekowane w domu. 

6. Każdy rodzic  zobowiązany jest  do zgłoszenia wychowawcy  uczestnictwa dziecka w 

uroczystościach /wesela, urodziny itp./ 

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

z domowników przebywa na kwarantannie. 

8. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny 

dwóch metrów. 

9. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren 

placówki jedynie do miejsca wyznaczonego / plac przed szkołą/  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. 

10. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej    

zasłaniającej nos oraz usta.  

       11. W wyjątkowych sytuacjach rodzic może wejść do budynku szkoły/ po uzgodnieniu                                                      

telefonicznym z dyrektorem, wicedyrektorem  szkoły lub  wychowawcą. 

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

znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki. 



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

z materiałów pluszowych lub tkanin. 

14. 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. 

  

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

16.  Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. 

17. Po opuszczeniu szatni, uczeń udaje się do łazienki, myje ręce i przechodzi pod wyznaczoną 

salę lekcyjną.  

 

18.  W sytuacji gdy przyprowadzone dziecko na teren placówki będzie wykazywało objawy 

chorobowe, zostanie umieszczone w izolatorium, a rodzic zostanie powiadomiony o 

konieczności odebrania dziecka ze szkoły.  

        

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. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu 

dezynfekującego. 

2. Rodzic nie wchodzi do budynku szkoły, oczekuje na dziecko w wyznaczonym miejscu 

przed budynkiem szkoły, zachowując dystans społeczny. 

  

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

nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem. 

4. Uczeń klasy I – VIII, po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni w maseczce.i do 

wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.  

 

III.        Dowozy 

 

1. Uczniowie oczekują na autobus w maseczkach zarówno na przystankach, jak i przed szkołą. 

2. Podczas przejazdu autobusem, również pozostają w maseczkach.  

3. W autobusie może podróżować tylko tyle uczniów, ile jest miejsc siedzących.  

 

 

 


