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Zasady przyprowadzania, odbioru i przebywania dzieci w placówce 

1. Pierwszeństwo w dostępie do opieki w szkole  powinny uzyskać dzieci pracowników 

systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu  

i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. Niniejsze procedury dotyczą uczniów przebywających w szkole podczas zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktycznych, konsultacji, zajęć 

rewalidacyjnych.  

3. Ze względu na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i opieki dzieci w szkole 

przebywają w godzinach 7.30 – 16.30.  

4. Konsultacje odbywają się wg harmonogramu, o którym informuje wychowawca 

klasy. 

5. Rodzice/opiekunowie  przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły oraz uczniowie 

klas starszych, mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników 

szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 2 m. 

6. Uczniowie klas starszych obligatoryjnie dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji 

znajdującym się w szkole. 

7. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci do szkoły, nie wchodzą i nie 

przemieszczają się po terenie szkoły, pozostają tylko w przestrzeni wspólnej przed 

wejściem do placówki od strony szatni (wejście „dolne” ), z zachowaniem bezpiecznej 

odległości 2m.  

8. Rodzice/opiekunowie odbierają dzieci ze szkoły korzystając z wejścia głównego 

(wejście „górne” po schodach), sygnalizują dzwonkiem swą obecność, przekazują 

informację pracownikowi szkoły podając personalia dziecka, pracownik informuje 

nauczyciela o odbiorze, dziecko schodzi do szatni, przebiera się i wychodzi ze szkoły 

górnym  wejściem. 

9. Rodzice/opiekunowie obligatoryjnie dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji 

znajdującym się w przedsionku szkoły, jeżeli wymagany jest kontakt z pracownikiem 



szkoły np. w celu przekazania dokumentów. Obligatoryjny nakaz  zakrywania nosa i 

ust maseczką ochronną. 

10. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr, by w razie wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych zmierzyć dziecku temperaturę. 

11. W wejściu do szkoły w obecności rodzica pielęgniarka lub pracownik szkoły  mierzy 

dziecku temperaturę ciała. Następnie monitoruje dwukrotnie w ciągu dnia, jej 

wysokość podczas sprawowania opieki na terenie szkoły.  

12. Do szkoły może uczęszczać tylko zdrowe dziecko bez objawów chorobowych. 

Dodatkowo nie wolno przyprowadzać dzieci, które mieszkają w jednym domu  

z osobami przebywającymi w kwarantannie lub izolacji. 

13. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

14. Ajent wydaje obiad w szkolnej stołówce. Zapisy, rezerwacje, opłaty, odbywają się 

poprzez system funkcjonujący od 1 września 2020 r. Uczniowie mogą mieć podpisane 

imieniem i nazwiskiem  pojemniki z drugim śniadaniem lub przekąskami. Dzieci nie 

dzielą się swoim posiłkiem przyniesionym z domu. 

15. Dzieci przynoszą ze sobą podpisane butelki bądź bidony z wodą, dzieci nie dzielą się 

wodą, bidony stoją w wyznaczonym miejscu z zachowaniem środków dodatkowej 

higieny. 

16. Uczniowie przynoszą do szkoły własne przybory, podręczniki, ćwiczenia, zeszyty,  

trzymają je na swojej ławce lub w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. Uczniowie 

nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

17.  Jeśli dziecko manifestuje niepokojące objawy choroby, należy je odizolować  

w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób 

i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka  

z placówki. 

18.  Każda grupa, znajduje się w wyznaczonej i stałej sali z wyznaczonymi  opiekunami.  

19.  W grupie może  przebywać maksymalnie 10 uczniów. 

20.  Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż  4 m2 na 1 dziecko i jednego opiekuna. 

21. Dzieci podczas sprawowania opieki wychodzą na plac zabaw i boisko. Wejście 

stanowi brama prowadząca na boisko piłki nożnej. Wyjście stanowi brama 



prowadząca na plac zabaw. Rodzice odbierają dzieci podchodząc do bramy 

wyjściowej, nie wchodzą na teren boiska ani placu zabaw. 

22.  Dzieci nie mogą korzystać z przedmiotów i sprzętów, których nie da się skutecznie 

dezynfekować, np. pluszowe zabawki, puzzle, klocki, gry itp. O korzystaniu z 

materiałów i przedmiotów decyduje nauczyciel, o czym informuje dzieci.  

23.  Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki  niepotrzebnych  przedmiotów  

i zabawek. 

Bardzo prosimy, aby podejmowane decyzje dotyczące posłania dziecka do szkoły 

były przemyślane i rozsądne. Zwracamy szczególną uwagę, aby nie wycofywali się 

Państwo z podjętych deklaracji ze względu na niezbędne kroki jakie szkoła musi 

podejmować by dostosować swoje funkcjonowanie do wymogów i procedur 

postępowania przeciwepidemicznego. Szczególnie zależy nam na bezpieczeństwie  

i zdrowiu dzieci. 
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