
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka  
ze szkoły, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego  

w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach  
w związku z COVID-19 

 
1. Do szkoły/ oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie 
zdrowy uczeń/wychowanek, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  
W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy 
termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy 
uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła 
zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia). 
2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje 
dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym 
dniu. 
3. Dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby 
zdrowe, nieprzebywające na kwarantannie. 
4. Do szkoły uczniowie / oddziału przedszkolnego dzieci przychodzą (są przyprowadzani) o 
wyznaczonych godzinach. 
5. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować 
wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym, znajdującym sie 
przy wejściu głównym do placówki, posiadać osłonę ust i nosa. 
6. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko głównym wejściem z zachowaniem 
dystansu społecznego. Uczniowie, wchodząc do budynku, dezynfekują ręce. 
7. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać 
tylko i wyłącznie w części wspólnej (przedsionek wejścia głównego), zachowując dystans 
społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców 
wynoszący min. 1,5 m. 
8.W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą 
dyrektora szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego, co najmniej 2m, może przebywać na 
terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych). Należy jednak ograniczać dzienną 
liczbę rodziców/opiekunów do niezbędnego minimum.  
10. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą 
przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 
11. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością 
ruchową, przychodzą do szkoły pod opieką rodzica/ opiekuna, który zobowiązany jest do 
zachowania wszelkich środków ostrożności, zdezynfekowania rąk płynem dezynfekcyjnym, 
znajdującym sie przy wejściu głównym do placówki, posiadania osłony ust i nosa. 
12. W sytuacji, gdy pracownik odbierający dziecko, przyprowadzone do placówki przez 
rodzica, zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym 
w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub 
wyznaczonym miejscu, zapewniając 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomi 
rodziców/ opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 
13. Nauczyciel przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/ opiekuna. Przed 
opuszczeniem sali, dziecko z oddziału przedszkolnego myje ręce. 
14. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela 
przez kontakt mailowy lub telefoniczny. 
 


