
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY PRZEZ RODZICÓW/ OPIEKUNÓW 

 
1. Rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich 

pod opiekę nauczyciela lub wychowawcy świetlicy oraz od chwili odebrania ze szkoły. 
2. Do szkoły może zostać przyprowadzony wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 
w izolacji. 

3. Uczniowie są przyprowadzani do szkoły/odbierani ze szkoły wyłącznie przez osoby zdrowe. 
4. Uczniowie klas IV – VIII samodzielnie przychodzą do szkoły zgodnie z planem zajęć. 
5. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają dzieci do szkoły bezpośrednio przed rozpoczęciem 

zajęć lub w godzinach pracy świetlicy szkolnej, jeżeli dziecko jest do niej zapisane.  
6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający uczniów do szkoły lub ich odbierający, mogą wchodzić 

wyłącznie do wyznaczonego w szatni miejsca z zachowaniem zasady – jeden rodzic/opiekun 
z dzieckiem. 

7. Podczas przebywania w szkole rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zachowania dystansu 
społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodziców/opiekunów 
wynoszącym min. 1,5 m, do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk bezpośrednio po wejściu 
do budynku szkoły. 

8. Uczniowie klas I oczekują na nauczyciela w szatni szkolnej, skąd pod jego opieką przejdą do sali, 
w której rozpoczną zajęcia zgodnie z planem, a po ich zakończeniu zostaną przez nauczyciela 
sprowadzeni do szatni i do świetlicy szkolnej (odbieranie uczniów z szatni i sprowadzanie do szatni 
przez nauczyciela będzie trwało przez czas określony przez wychowawcę klasy po zapoznaniu się 
z możliwościami uczniów do samodzielnego poruszania się na terenie szkoły). 

9. Uczniowie klas II i III samodzielnie przychodzą do sali lekcyjnej zgodnie z planem zajęć. 
10. Jeżeli zaistnieje konieczność wcześniejszego odebrania dziecka ze szkoły aniżeli wynika to z planu 

zajęć, rodzic/opiekun powinien wejść do szkoły głównym wejściem (stosując się do zasad zachowania 
dystansu społecznego, zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk) i poprosić pracownika szkoły 
pełniącego dyżur w portierni o przyprowadzenie dziecka. 

11. Po skończonych zajęciach nauczyciel sprowadza uczniów klas I do szatni, gdzie przekazuje dzieci pod 
opiekę rodziców/osób upoważnionych na piśmie do odbioru dziecka lub do świetlicy szkolnej. 
Uczniowie klas II i III samodzielnie schodzą do świetlicy szkolnej lub do szatni. 

12. Gdy rodzic/opiekun prawny lub osoba pisemnie do tego upoważniona chce z uzasadnionych 
powodów odebrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub 
nauczycielowi uczącemu w danym czasie w formie pisemnego oświadczenia (w dzienniczku ucznia 
lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego). 

13. Uczeń może także zostać pisemnie zwolniony przez rodzica/prawnego opiekuna z zajęć lekcyjnych. 
Bierze wtedy on na siebie odpowiedzialność za powrót dziecka do domu. Rodzic/opiekun prawny jest 
zobowiązany w pisemnym oświadczeniu podać datę i godzinę zwolnienia. 

14. W przypadku jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, skarży się na złe samopoczucie, 
pielęgniarka, wychowawca klasy lub inny pracownik szkoły informuje telefonicznie rodzica/opiekuna 
o zaistniałej sytuacji. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka. 

 


