
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły, 
 obowiązująca w okresie od 25.05.2020r. do odwołania. 

 
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów    
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (podwyższona temperatura, katar, 

alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata 
smaku czy węchu i inne nietypowe). 

2. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane ze szkoły wyłącznie przez zdrowe osoby.  
3. Przyjęcie dziecka do placówki będzie możliwe po uprzednim zgłoszeniu przez 

rodzica woli powrotu dziecka do szkoły do wychowawcy klasy i kierownika 
świetlicy z dwudniowym wyprzedzeniem. Warunkiem przyjęcia do placówki 

będzie dostarczenie uzupełnionej Deklaracji oraz Oświadczenia rodzica/ 
opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1  oraz załącznik nr 2 (do pobrania 

ze strony szkoły). W przypadku braku oświadczenia dziecko nie będzie 
wpuszczone do placówki. 

4. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez 
siebie w deklaracji, uzgodnionych z dyrektorem. 

5. Rodzic nie wchodzi do szatni szkoły, dziecko zostaje odebrane przy wejściu do 
szkoły przez pracownika placówki. Ta sama procedura obowiązuje przy odbiorze 
dziecka. Należy przestrzegać zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od 

kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 
wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk) 

6. Rodzice przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły mają zachować 

dystans w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych dzieci oraz ich rodziców 
wynoszący min. 2 metry. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic 

czeka z dzieckiem przed budynkiem szkoły z zachowaniem zasad określonych przez 
MZ i GIS w odstępach co najmniej 2 m. 

7. Przy wejściu do szkoły pracownik szkoły dokona pomiaru temperatury ciała 
dziecka. 

8. Dziecko posiada własne przybory i podręczniki, ale nie przynosi do szkoły 
niepotrzebnych przedmiotów, zabawek itp. 
9. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba poddana kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.  


