
Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów w czasie zagrożenia epidemicznego                       

w związku z emisją wirusaCOVID-19w Szkole Podstawowej im. por. Zbigniewa Twardego 

ps. „Trzask” w Rudzie – Hucie 

I. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.); 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

59); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19; 

7. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych. 

II. Cel procedury 

1.Ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania uczniów  w czasie trwania zagrożenia 

epidemicznego COVID-19. 

2.Ograniczenie do minimum ilości osób, jakie przebywają  w szkole. 

3.Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią 

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

III. Przedmiot procedury  

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

1. Zasad przyprowadzania i odbierania dzieci do placówki. 

2. Sprawdzenie stanu zdrowia dziecka. 

IV. Zakres procedury  

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów oddziałów 

przedszkolnych i szkolnych , a także rodziców/opiekunów prawnych. 



V. Przyprowadzanie dziecka do szkoły 

1.Do szkoły na zajęcia przyprowadzane jest dziecko zdrowe bez gorączki, kaszlu, kataru                       

i objawów alergii. 

2. Pracownik szkoły będący na dyżurze wyposażony jest w środki ochrony osobistej: 

maseczkę i rękawiczki. 

3.Rodzice doprowadzają dzieci do drzwi wejściowych z zachowaniem dystansu społecznego 

co najmniej 1,5m. Rodzice nie mogą wejść na teren szkoły. Wejście jest możliwe tylko                                   

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły, z zachowaniem podstawowych 

zasad bezpieczeństwa(zakryte usta, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu społecznego). 

4.Dziecko wchodzi do szkoły w maseczce, dokonuje dezynfekcji rąk i kieruje się w kierunku 

przyporządkowanego boksu w szatni. Pracownik odpowiedzialny jest za zdezynfekowanie rąk 

dziecka płynem antybakteryjnym. 

5.Dziecko nie przynosi do szkoły żadnych maskotek/zabawek/przedmiotów z wyjątkiem 

przyborów szkolnych i podręczników. Rodzic odpowiada za ten stan rzeczy. 

6.Dzieci przybywające do szkoły w przedziale czasowym 7.00 – 7.30, po przebraniu się                                            

w szatni są kierowane przez pracownika szkoły do szkolnej świetlicy, zaś te dzieci, które 

przychodzą do szkoły po godzinie 7.30 kierowane są do sal lekcyjnych.  

 VI. Odbieranie dziecka ze szkoły 

1. Po zakończonych lekcjach uczniowie są odprowadzani do szatni, gdzie pod nadzorem 

opiekuna przebierają się i wychodzą ze szkoły. 

2. Pracownik odbiera dziecko z szatni i prowadzi do drzwi wyjściowych z budynku szkoły do 

rodzica.  

3. Rodzic oczekuje na dziecko przed wejściem do szkoły z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

4.W razie potrzeby wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt 

telefoniczny lub przez dziennik elektroniczny. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Rudzie – Hucie.  

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

szkoły, uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie. 

 


