
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2020 z dnia 24.08.2020r.  

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA 
uczniów ze szkoły 

Na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  
1 września 2020 r. oraz Rozporządzenia MEN z dn. 12.08.2020  zmieniającego rozporządzenie 

 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
i Rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

1. Do szkoły może uczęszczać jedynie uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani jedynie przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3.  Do budynku szkolnego wchodzą wyłącznie uczniowie (z zasłoniętymi ustami i 

nosem do momentu  zajęcia miejsc w swoich salach lekcyjnych). 

4. Wchodzenie i wychodzenie uczniów do/z budynku szkoły odbywa się następująco: 

a. uczniowie klas I-IV wchodzą wejściem głównym – przed pierwszą lekcją 

klasy I-III w godz. 7.30 – 7.45, kl.4 – 7.45-8.00, a przed kolejnymi lekcjami 

– w czasie przerwy; 

b. uczniowie klas V-VIII wchodzą wejściem bocznym (na lewo od wejścia 

głównego) – przed pierwszą lekcją kl. VII – VIII – w godz. 7.30-7.45, klasy 

V-VI – w godz.7.45-7.55, przed kolejnymi lekcjami – w czasie przerwy; 

c. wyjście ze szkoły dla wszystkich uczniów odbywa się wyłącznie 

przez drzwi główne. 

5. Wejście ucznia na teren szkoły równoznaczne jest ze zgodą jego 

rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała w przypadku 

stwierdzenia symptomów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych 

(gorączka, kaszel, katar). 

6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika szkoły jakiegokolwiek symptomu 

infekcji dróg oddechowych u ucznia, rodzic zobowiązany jest w trybie 

niezwłocznym odebrać dziecko ze szkoły po otrzymaniu takiej informacji. 



7. Uczeń może wrócić do szkoły po całkowitym ustaniu jakichkolwiek objawów 

chorobowych. Wskazane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego  

o zadawalającym stanie zdrowia dziecka co pozwoli na bezpieczny udział 

 w zajęciach szkolnych. 

8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Rodzice zobowiązani są sprawdzać zawartość tornistrów dziecka przed wyjściem 

do szkoły. 

9. Uczeń wchodzący na teren szkoły zobowiązany jest do zasłonięcia ust i nosa 

(np.maska,przyłbica), dezynfekcji rąk oraz przestrzegania ogólnych zasad higieny. 

10.  Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą na teren budynku szkoły,  

a podczas przebywania na terenie szkoły (przestrzeń między ogrodzeniem  

a budynkiem) powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. zachowanie dystansu 

społecznego – 1,5 metra).  

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

12. Rodzice systematycznie informują swoje dzieci o obowiązujących ogólnych 

zasadach higieny: częste mycie rąk, ochrona ust podczas kichania 

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Zabranie 

rzeczy z szafek indywidualnych uczniów (podręczników, książek, strój sportowy 

itp.) następuje wyłącznie  przed rozpoczęciem pierwszych planowych zajęć 

(rekomendacja ograniczenia poruszania się po budynku). 

14. Sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły załatwiane są wyłącznie drogą 

elektroniczną (kontakt mailowy z wykorzystaniem skanów, dziennika 

elektronicznego LIBRUS) i telefoniczną. Aktualne adresy i numery telefoniczne 

znajdują się na stronie https://sp22.edupage.org/. W sytuacjach szczególnych 

będzie istniała możliwość umówienia się na bezpośrednią rozmowę  

z pracownikiem szkoły z zachowaniem  reżimu sanitarnego (obowiązkowa 

dezynfekcja rąk, noszenie maseczki lub przyłbicy oraz zachowanie dystansu 

społecznego). 

https://sp22.edupage.org/


15. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego podania 

wychowawcom aktualnych numerów telefonów, które posłużą do szybkiej, 

skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.  

16. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zobligowani są do systematycznego 

śledzenia poczty LIBRUS (przynajmniej raz dziennie). 

17. We wszystkich sytuacjach korzystania przez ucznia z przestrzeni wspólnych (np. 

korytarze, biblioteka, toalety) obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (1,5 

m) oraz zasłanianie ust i nosa z wykorzystaniem np. maseczki lub przyłbicy. 

Obowiązek zasłaniania ust i nosa nie dotyczy sal lekcyjnych oraz stołówki (podczas 

spożywania posiłków oraz czasu spożywania drugiego śniadania podczas przerwy 

śródlekcyjnej). 

 

ODBIERANIE DZIECKA ZE SZKOŁY/ŚWIETLICY  

  

18.  Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien mieć zasłonięte usta i nos. Po 

wejściu – w celu podpisania listy odbioru - do wyznaczonego obszaru, powinien 

użyć płynu dezynfekującego. 

19. Rodzic zgłasza odbiór dziecka portierowi szkoły (za pomocą domofonu) i oczekuje 

na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz budynku, 

zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi 

rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka. 

20. Nauczyciel  lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia                     

i odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna. Uczeń może samodzielnie przejść 

z sali do drzwi wejściowych po wyrażeniu takiej woli przez rodzica  w karcie zapisu 

do świetlicy.  Jeżeli jest to odbiór dziecka ze świetlicy rodzic/opiekun potwierdza 

ten fakt swoim podpisem na zbiorczej liście odbioru . 

21. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do 

oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły. 

22. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem opuszcza teren szkoły 

(przestrzeń między ogrodzeniem a ścianą budynku). 

 

 

 

 


