
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA  

w czasie zagrożenia epidemicznego COVID - 19  

w Szkole Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej 

 w Jeleniej Górze 

 

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 2020 r. poz. 374);  

4. 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; 

5. Wytyczne MEN, GIS i MZ. 

 

Cel procedury: 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci  

w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19. 

2. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób, jakie przebywają  

w placówce.  

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

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

nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze. 

 

Przedmiot procedury:  

1. Określenie zasad przyprowadzania i odbierania dziecka do i ze Szkoły Podstawowej nr 13  

w Jeleniej Górze. 

2. Sprawdzanie stanu zdrowia dziecka podczas pobytu w placówce.  

 

Zakres procedury:  

Zakres stosowania dotyczy wszystkich uczniów szkoły, pracowników szkoły, a także 

rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do szkoły. 



 

Ustalenie stanu zdrowia dziecka:  

1. Pierwszego dnia przybycia dziecka do szkoły rodzic/prawny opiekun wypełnia Ankietę 

dotyczącą stanu zdrowia dziecka i jego otoczenia (załącznik 1).  

2. Rodzic/prawny opiekun przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia 

oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z opieki dla dziecka w placówce, 

oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz zobowiązuje się do przestrzegania 

obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym.  

3. Dziecko każdorazowo przed odebraniem przez pracownika placówki ma mierzoną 

temperaturę ciała. 

4. Rodzic/prawny opiekun zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat 

zachowania czy zdrowia dziecka. 

 

Przyprowadzanie dziecka do Szkoły : 

1. Do szkoły dziecko przychodzi tylko i wyłącznie z rodzicem/prawnym opiekunem. Dziecko 

nie przychodzi samodzielnie. 

2. Czasowo zawiesza się ważność złożonych w Szkole Upoważnień odbioru dziecka przez 

inne osoby. 

3. Dziecko przychodzi do szkoły w  indywidualnej maseczce, którą zdejmuje w  przestrzeni 

wspólnej, natomiast rodzic/prawny opiekun przez cały pobyt na korytarzu szkoły ma założoną 

maseczkę na twarzy i rękawiczki jednorazowe.  

4. Jednorazowo na korytarzu może znajdować się jedno dziecko jeden rodzic/prawny opiekun 

dziecka.  

5. Przy drzwiach wejściowych rodzic i dziecko dezynfekują dłonie, a wyznaczony pracownik 

Szkoły mierzy dziecku temperaturę przy użyciu termometru bezdotykowego.  

6. Pracownik prowadzi z rodzicem/prawnym opiekunem wywiad na temat stanu zdrowia 

dziecka i domowników.  

7. Zobowiązuje się rodzica/prawnego opiekuna do utrzymywania co najmniej 2 metrowych 

odległości od innych osób, w tym pracownika szkoły. 

8. Rodzic/prawny opiekun przyprowadza i odbiera dziecko ze szkoły o wskazanej przez siebie 

godzinie.  

9. W przypadku stwierdzenia braku przeciwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach 

opiekuńczych, nauczyciel odbiera dziecko od rodzica/prawnego opiekuna i kieruje do sali 

szkolnej. 



Odbieranie dziecka ze Szkoły: 

1. Rodzic/prawny opiekun odbiera dziecko o wskazanej przez siebie w Ankiecie godzinie. 

2. Rodzic/prawny opiekun przychodzi do szkoły sam, bez osób trzecich.  

3. Rodzic/prawny opiekun oczekuje na dziecko w korytarzu, utrzymując co najmniej 2 metry 

odstępu od innych rodziców.  

4. Jednorazowo w korytarzu może przebywać dwóch rodziców/prawnych opiekunów, 

oczekujących na przyjście dziecka z sali.  

5. Nauczyciel odprowadza dziecko do rodzica/prawnego opiekuna, informując go 

jednocześnie o zachowaniu dziecka w czasie pobytu w szkole.  

6. W razie, gdy u dziecka zostaną zaobserwowane niepokojące objawy chorobowe 

obowiązuje Procedura w przypadku wystąpienia objawów COVID – 19 i rodzic/prawny 

opiekun niezwłocznie odbiera dziecko, zgodnie z procedurą. 

7. Ze szkoły dziecko odbiera tylko i wyłącznie rodzic/prawny opiekun. 

  

Postanowienia końcowe:  

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

2.Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy 

rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Szkoły.  

3. Do przestrzegania postanowień procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Szkoły. 

4. Za zapoznanie z treścią procedury rodziców/prawnych opiekunów oraz pracowników 

Szkoły odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły.  

5. Niniejsza procedura obowiązuje od 25 maja 2020 r. do odwołania przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 13 Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze. 

6. Tekst procedury zostaje opublikowany na stronie internetowej szkoły. 

 

 

Dyrektor Szkoły 

mgr Barbara Marszałek-Szurek 

 

 

 

 

 



Załącznik 1  

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna …………………………………………………... 

Aktualny adres zamieszkania…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Numer telefonu do kontaktu z rodzicem ……………………………………………………..…  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Szanowni Państwo! 

Powrót Państwa dziecka do Szkoły  obciążony jest zwiększoną emisją czynników 

wywołujących możliwość zakażenia COVID – 19, zarówno u dziecka, rodziców/prawnych 

opiekunów, domowników jak i pracowników Szkoły. Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa 

Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa, Państwa dzieci i personelu szkolnego prosimy  

o szczere odpowiedzi na poniższe pytania poprzez podkreślenie wybranej odpowiedzi:  

 

Proszę zaznaczyć odpowiedź zgodnie z prawdą:  

1. Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko/ członek rodziny za granicą?   

TAK  NIE 

2. Czy Pan/Pani//dziecko/ktoś z domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni był/lub jest 

obecnie objęty kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym?    TAK     NIE  

3. Czy obecnie występują u dziecka objawy infekcji (gorączka, katar, kaszel, biegunka, 

duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu, inne nietypowe 

objawy)?       TAK       NIE  

4. Czy obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni występowały objawy infekcji u kogoś  

z domowników?      TAK      NIE  

5. Czy Pan/Pani/dziecko/ktoś z domowników miał kontakt z osobą zakażoną wirusem 

COVID – 19?        TAK      NIE  

 

 

       …………………………………………  

(podpis Rodzica/prawnego opiekuna) 


