
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły 

 

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

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

 

I. Przyprowadzanie dziecka do szkoły 

 

1. Do szkoły rodzic / prawny opiekun przyprowadza dziecko wyłącznie zdrowe bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

 

2. Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły zdrowi. 

 

3. Dzieci przyprowadzane są do szkoły przez osoby zdrowe. 

 

4. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysyłać dziecka, u którego w 

rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie. 

 

5. Rodzic / prawny opiekun przyprowadzający dziecko może wchodzić na teren szkoły 

jedynie do wyznaczonej strefy przed budynkiem szkolnym. 

 

6. Zawsze stosujemy zasadę - jeden rodzic / prawny opiekun z dzieckiem, zachowując 

dystans społeczny. 

 

7. Rodzic / prawny opiekun odprowadzający dziecko do szkoły przychodzi w maseczce 

ochronnej zasłaniając nos i usta.  

 

8. Dziecko wchodzące do budynku szkoły będzie miało zmierzoną temperaturę, 

dezynfekuje ręce i zdejmuje maseczkę. 

 

9. Po przejęciu dziecka przez pracownika szkoły rodzic / prawny opiekun niezwłocznie 

opuszcza teren szkoły. 

 

10. W sytuacji gdy pracownik szkoły odbierający dziecko przyprowadzone do szkoły 

przez rodzica zauważy, że ma ono objawy chorobowe, może podjąć decyzję o nie 

przyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia. 

 

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

 

1. Rodzic / prawny opiekun odbierający dziecko ze szkoły przychodzi w maseczce 

ochronnej zasłaniając nos i usta. Dzieci odbierane są przez osoby zdrowe. 

 



2. Rodzic  / prawny opiekun zgłasza odbiór dziecka pracownikom szkoły i odbiera 

dziecko przed budynkiem szkolnym w wyznaczonej strefie. 

 

3. Dzieci przebywające na placu zabaw lub  boisku przyprowadza do oczekujących 

rodziców  / opiekunów prawnych nauczyciel z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 

metra. 

 

4. Uczeń klasy IV – VIII po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do 

wyznaczonego wyjścia  w celu opuszczenia szkoły z zachowaniem dystansu 1,5 

metra. 

 

 

 

 

 


