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Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły 
		 

  
I. Przyprowadzanie dziecka do szkoły  

  
1. Do szkoły przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych takich 

jak: katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, 
biegunka. Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe.  

2. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z 
poprzedniego dnia powinny 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 1,5 m, z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 1,5 m 
od kolejnego rodzica z dzieckiem.  

5. Rodzic przyprowadzający dziecko do szkoły może wchodzić na teren placówki 
jedynie do miejsca wyznaczonego.  

6. Rekomenduje się noszenie maseczki zakrywającej usta i nos do momentu 
opuszczenia szatni szkolnej.  

7. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej, niż istnieje potrzeba. Zgodnie  z 
zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich na terenie szkoły zostanie ograniczone 
do niezbędnego minimum.  

8. Rodzic/opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek 
założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.  

9. Obowiązuje całkowity zakaz dla rodziców/opiekunów wchodzenia do sal, w których 

przebywają uczniowie i nauczyciel.  

10. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek z materiałów pluszowych lub tkanin 

i innych zbędnych przedmiotów. 

11. Uczeń do szkoły przynosi swoje przybory i podręczniki. Nie może wymieniać się 
pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich 
pożyczać.  
  
 
  

  
  



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. Po zakończonych lekcjach nauczyciel schodzi do szatni z uczniami klas I - III, którzy 
idą do domu. Przebrane w wierzchnie ubrania dzieci zostają przekazane rodzicom 
oczekującym w wyznaczonym miejscu. Rodzice zachowują dystans społeczny, 
ograniczając do minimum kontakty z innymi osobami. 

3. Rodzic, po przejęciu opieki nad dzieckiem opuszcza teren szkoły.  

4. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od 
nauczyciela przez dziennik elektroniczny. 

5. Uczniowie klas IV – VIII, po zakończonych zajęciach udają się do szatni i 
niezwłocznie opuszczają teren szkoły z zachowaniem dystansu społecznego. W 
pomieszczeniach wspólnych szkoły rekomendujemy noszenie maseczek. 

 


