
Załącznik do Zarządzenia nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku z dnia 19 maja br.  

 
 
 

Procedura 
przyprowadzania i obierania ucznia ze szkoły 

przez rodzica w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19 
 
1. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, Rodzic przyprowadzający/odbierający ucznia do/ze szkoły 

ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie placówki. 
Osoby, które nie stosują się do wyznaczonych procedur, będą wypraszane z budynku szkoły 
i dyrektor będzie powiadamiał służby państwowe.  

2. Ustala się godziny pracy szkoły od 7.00 do 16.00. 
3. Dziecko do szkoły przyprowadza jeden rodzic, przy czym rodzic może doprowadzać dziecko tylko 

do przedsionka szkoły, przy czym w przedsionku może jednocześnie przebywać tylko jeden rodzic 
z dzieckiem. 

4. Uczniowie klas I-III posiadający zgodę na samodzielny powrót do domu o ustalonej z rodzicami 
godzinie opuszczają szkołę.  

5. Odbiór dzieci ze świetlicy odbywa się poprzez domofon lub zgłoszenie odbioru dziecka 
u pracownika dyżurującego przy wejściu do szkoły. Rodzice/osoby upoważnione odbierają ze szkoły 
tylko swoje dzieci.   

6. Dopuszcza się wejście rodzica do przestrzeni wspólnej szkoły tylko w wyjątkowych sytuacjach.  
7. Rodzic przyprowadzający/odbierający dziecko  do/ze szkoły   ma zachować   dystans społeczny  w 

odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców  wynoszący min. 2 m.  
8. Przy wejściu dziecka do budynku obowiązuje pomiar  temperatury ciała dziecka, przeprowadzony 

przez wyznaczonego przez  dyrektora  pracownika szkoły (pomiar jest dokonywany bezdotykowym 
termometrem i odnotowany). W przypadku podwyższonej temperatury ciała powyżej 37,2 ºC lub 
innych  widocznych oznak zakażenia dziecka bądź rodzica (kaszel, katar), dziecko nie  będzie 
przyjęte do szkoły.  

9. Przy wejściu do szkoły udostępnia się płyn do dezynfekcji oraz instrukcję prawidłowej dezynfekcji 
rąk. Każde dziecko przy wejściu do szkoły dokonuje dezynfekcji rąk. 

10. Każda inna osoba wchodząca do budynku szkoły również jest zobowiązana do przeprowadzenia 
dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją GIS. Ponadto zobowiązana jest nosić maseczkę/przyłbicę 
zakrywającą nos i usta. Osoby nieposiadające zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczane do budynku 
szkoły. 

11. Wprowadzamy w szkole tzw. strefę kontaktu, poza którą osoby postronne (też Rodzice) nie będą 
miały wstępu. Strefa ta obejmuje: przedsionek i hol szkoły. 

12. Opieka w szkole organizowana jest na podstawie oświadczenia rodziców. Rodzic zobowiązany jest 
do złożenia ww. oświadczenia najpóźniej na 2 robocze przez przyjściem dziecka do szkoły. 

13. Każdy rodzic zgodnie z wytycznymi GIS może przyprowadzić do szkoły dziecko zdrowe, bez 
objawów chorobowych.  

14. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u dziecka (takich  jak uporczywy kaszel, złe 
samopoczucie, trudności w oddychaniu), za zgodą rodziców dokonuje się pomiaru temperatury ciała 
ucznia i powiadamia rodziców ucznia. Dziecko oczekuje na rodziców w wyznaczonym 
pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych dzieci.  

15. Szkoła ustala osoby do szybkiej komunikacji z rodzicami, w przypadku pojawienia się u dziecka 
objawów choroby (kaszel, duszności, problemów z oddychaniem, podwyższona temperatura, 
zmęczenie).  

16. W przypadku wystąpienia u dziecka  (uczęszczającego do szkoły w okresie epidemii) niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem w czasie pozaszkolnym, należy niezwłocznie 
powiadomić dyrektora szkoły. 


