
Procedura przychodzenia i opuszczania szkoły przez ucznia  
 

 

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun 

prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO. 

 

I. Przychodzenie ucznia do szkoły 

 

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

katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka. 

2. Dzieci przyprowadzane są do szkoły wyłącznie przez osoby zdrowe.  

3. Nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników 

przebywa na kwarantannie. 

4. Uczniowie przychodzą do szkoły i opuszczają budynek zgodnie z aktualnym Planem 

komunikacyjnym. 

5. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem 

lekcji. 

6. Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko ze szkoly może wchodzić na teren 

placówki jedynie do szklanych drzwi w przedsionku szkoły z zachowaniem zasady - 

jeden opiekun z dzieckiem i w odstępie 2 metrów od kolejnego opiekuna z dzieckiem. 

Musi posiadać rodzic i dziecko maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki 

jednorazowe. 

7. Osoba odprowadzająca lub odbierająca dziecko, przebywająca w przedsionku szkoły 

zobowiązana jest do noszenia maseczki ochronnej zasłaniającej nos oraz usta i 

dezynfekcji rąk. 

8. Rodzice/opiekunowie nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. 

9. Rodzic/opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek 

założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 

10. Uczniowie i pracownicy szkoły mają obowiązek noszenia osłony nosa i ust w 

przestrzeni wspólnej szkoły tzn. na korytarzach w czasie przerw, w toaletach, w 

czasie wejścia i wyjścia ze szkoły, w kolejce do stołówki oraz w czasie zajęć w 

grupach, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego. 

11. Obowiązek noszenia maseczek nie obowiązuje uczniów w czasie pobytu w salach 

lekcyjnych, w czasie przerw i zajęć na dworze oraz w czasie przerw klas 1-3 na 

korytarzu, jeżeli nauczyciel uzna, że są bezpieczne warunki i uczniowie mogą 

zachować między sobą dystans społeczny. 

12. Uczniowie przychodzą do szkoły w czystych i świeżych ubraniach.  

13. Uczeń do szkoły przynosi tylko przybory szkolne i podręczniki, którymi nie może 

wymieniać się z innymi uczniami oraz nie może ich pożyczać. 

 

14. Pracownik szkoły obsługujący wejście odbiera dziecko od opiekuna i kieruje je do 



szatni lub odpowiedniej sali. 

15.  Uczniowie przychodzący samodzielnie dezynfekują przy wejściu ręce i udają się do 

swojej szafki lub sali lekcyjnej. 

16. W sytuacji, gdy pracownik odbierający dziecko przyprowadzone do placówki przez 

opiekuna zauważy, że ma ono objawy chorobowe, może podjąć decyzję o 

nieprzyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia. 

17. W przypadku zauważenia objawów chorobowych u ucznia, przychodzącego 

samodzielnie do szkoły, zostaje on skierowany przez wyznaczonego pracownika do 

izolatorium i wszczęta Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia 

zarażenia wirusem Covid-19. 

 

 

II. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły. 

 

1. Opiekun odbierający dziecko ze szkoły musi być zdrowy oraz powinien być 

wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta. Po wejściu do przedsionka musi 

zdezynfekować ręce. 

2. Rodzic lub upoważniony opiekun odbierający dziecko z klasy pierwszej dzwoni do 

odpowiedniej sali i przy odbiorze pokazuje woźnej identyfikator. W przypadku jego 

braku będzie proszony o okazanie dokumentu tożsamości.  

3. Osoba odbierająca oczekuje na przyjście dziecka w lewej części przedsionka, 

zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi 

rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka. 

4. Nauczyciel  lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia                     

i przekazuje je opiekunowi.  

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

oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły. 

6. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony 

pracownik placówki. 

7. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od 

nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem. 

8. Uczeń samodzielnie powracający do domu, bezpośrednio po zakończonych 

zajęciach, udaje się do swojej szafki ubraniowej, następnie do wyjścia zgodnie z 

aktualnym Planem komunikacyjnym. 

 


