
Procedura przychodzenia i wychodzenia uczniów klas IV - VIII do i ze szkoły 

 

Wejście ucznia do szkoły 

1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę wyłącznie na czas trwania zajęć dydaktycznych 

z wyjątkiem uczniów korzystających z opieki świetlicowej. Świetlica funkcjonuje 

w godzinach 6.30 – 17.00 przy czym godziny wejść określone są w Regulaminie świetlicy. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobligowani są do zaopatrzenia dziecka w indywidualną 

osłonę nosa i ust, z której dziecko będzie korzystać w szkole. 

3. Uczniowie przychodzą zabezpieczeni osłoną nosa i ust, kierują się do wyznaczonych 

wejść i ustawiają się przed drzwiami w odległości co najmniej 2 m od drzwi i co najmniej 

2 m od siebie.  

4. Uczniowie w dniu 01 września przychodzą do szkoły wyposażeni w dokument podpisany 

przez rodziców stanowiący załącznik nr 1 do procedury. Dokument do pobrania jest na 

stronie internetowej (zamieszczony bezpośrednio pod procedurą). Udostępniony będzie  

także rodzicom/prawnym opiekunom w formie papierowej przy wejściu do szkoły. 

W takim przypadku konieczne jest osobiste stawiennictwo rodzica. Uczeń aby wejść do 

szkoły zobowiązany jest okazać dokument, by poddać się obowiązującej procedurze.  

Następnie dokument ten przekazuje wychowawcy klasy. Dokument zawiera zgodę na 

pomiar temperatury dziecka, potwierdza przyjęcie do wiadomości informacji związanych 

z pandemią  COVID-19, a także składa oświadczenie dotyczące tej pandemii.  

5. Rodzic/opiekun prawny, który przyjdzie do szkoły w celu przekazania załącznika nr 1 

zobligowany jest do zachowania reżimu sanitarnego, tj. zabezpieczenia ust i nosa 

osłoną, zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 2 m –                                      

w odniesieniu zarówno do pracowników szkoły, jak i uczniów, dezynfekcji rąk środkami 

dostępnymi. Rodzic wchodzi odpowiednio wyznaczonym dla klasy ciągiem 

komunikacyjnym. Dokument pozostawia u pracownika szkoły dyżurującego przy wejściu.  

6. Woźna/pracownik szkoły, zachowując odpowiednią odległość, do przedsionka (wejście 

główne) lub na korytarz szkolny (wejście od strony boiska) wpuszcza jednorazowo                           

1-2uczniów.  

7. Bezpośrednio  po  wejściu  do  przedsionka uczeń dezynfekuje ręce  korzystając                                 

z udostępnionych środków. Uczeń wchodzi maseczce. Może ja zdjąć dopiero po wejściu  

do sali lekcyjnej. 

8. Rodzic ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi procedurami obowiązującymi w szkole 

w czasie pandemii COVID-19. Znajomość procedur rodzic potwierdza podpisem, 

zobowiązując się tym samym do ich stosowania. Uczniowie z obowiązującymi 

procedurami zapoznają się na pierwszym spotkaniu z wychowawcą w dniu 01 września. 

Wychowawca dokumentacje potwierdzającą zapoznanie uczniów z procedurami 

umieszcza w teczce wychowawcy. Uczniowie rozpoczynający naukę w szkole w terminie 

późniejszym, zapoznawani są przez wychowawcę z procedurami przed rozpoczęciem 

nauki w pierwszym dniu pobytu w szkole. 

9. Po czynnościach dezynfekcyjnych, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, uczniowi 

mierzona jest temperatura. Pomiaru dokonuje woźna szkolna lub inny uprawniony 

pracownik   szkoły.   Jeżeli   wskazanie   jest   bezpieczne, uczeń  wchodzi do szkoły                          



i udaje się do szafki ubraniowej, a następnie do sali lekcyjnej, gdzie ponownie 

dezynfekuje ręce. Jeżeli temperatura przekracza 370C, uczeń nie może wejść na teren 

szkoły i wraca do domu. 

10. Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym harmonogramem: 

 

11. Do szkoły mogą przyjść wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych                    

w szczególności wskazujących na choroby zakaźne. 

12. W przypadku wskazania podwyższonej temperatury, uczeń nie zostanie przyjęty danego 

dnia do szkoły, o czym powiadamiany jest rodzin/opiekun prawny. 

13. Każdy uczeń ma obowiązek posiadać przy sobie zapisane na kartce aktualne numery 

kontaktowe do rodziców/opiekunów prawnych.  

14. W przypadku, gdy uczeń posiada aparat telefoniczny, w obecności nauczyciela 

powiadamia rodzica/opiekuna prawnego o swojej podwyższonej temperaturze. 

Rodzic/opiekun prawny jest zobligowany do bezzwłocznego odebrania dziecka                              

ze szkoły. Rekomendujemy korzystanie z własnego środka lokomocji. 

15. Rodzic/opiekun prawny, dziecka ze zdiagnozowaną alergię ma obowiązek dostarczyć 

wychowawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające to schorzenie. 

16. W szkole nie może przebywać uczeń: 

a. którego domownik przebywa na kwarantannie; 

b. którego domownik przebywa w izolacji domowej; 

c. którego domownik jest chory na jakąkolwiek chorobę 

zakaźną; 

d. którego domownik jest chory - COVID-19; 

e. którego domownicy mieli kontakt z osobą zarażoną; 

f. który miał kontakt z osobą zarażoną; 

g. kaszlący, mający katar; 

h. mający objawy świadczące o chorobie zakaźnej, 

i. którego ciepłota ciał jest wyższa niż 370C. 

17. Dzieci do szkoły przynoszą swoje przybory szkolne, zeszyty, podręczniki, ćwiczenia                           

i inne niezbędne pomoce.  Nie przynoszą żadnych swoich gadżetów, książek, sprzętów 

sportowych itp. Po lekcjach zabierają do domu swoje przybory szkolne, zeszyty, 

podręczniki, ćwiczenia i inne niezbędne pomoce. 

18. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek wyposażyć ucznia w zapasowe przybory 

szkolne, które pozostają w szafce ubraniowej. Rodzic ma obowiązek na bieżąco 

kontrolować stan wyposażenia ucznia w przybory szkolne. Zabrania  się   udostępniania   

Godzina Wejście główne Wejście boczne przez bramkę od 

strony ul. Bolesława Chrobrego 

(od strony boiska) 

07:30-07:40 8a, 7a 7b, 8b 

07:40-07:50 6a, 5a 6b, 6c 

07:50-08:00 5b 4a, 4b 



sobie   nawzajem  książek, ćwiczeń, atlasów,  przyborów   szkolnych i innych 

przedmiotów. 

19. W szafce ubraniowej mogą znajdować się wyłącznie: odzież wierzchnia, buty i zapasowe 

przybory szkolne, zapasowe gumki do włosów, spinki/wsuwki. 

20. Na teren szkoły nie mają wstępu osoby nieuprawnione. Osobami uprawnionymi                                  

są pracownicy szkoły, władze oświatowe oraz inne osoby na wejście których zgodę 

wyraził dyrektor szkoły. Wejście petenta na teren szkoły reguluje „Procedura obsługi 

petentów na terenie szkoły”. Sekretariat funkcjonuje głównie w formie on-line. Zalecany 

jest kontakt telefoniczny t. 71 7986838 w. 100 lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem 

skrzynki: sekretariat.sp108@wroclawskaedukacja.pl. 

 

Zakończenie udziału w zajęciach i wychodzenie ze szkoły 

Po zakończonych zajęciach, pod nadzorem nauczyciela, uczniowie zachowując reżim sanitarny 

opuszczają salę, w której odbywały się zajęcia i pod nadzorem nauczyciela udają się do szafki 

ubraniowej, a następnie wychodzą ze szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Procedura przychodzenia i wychodzenia uczniów klas IV - VIII do i ze szkoły 

                  

OŚWIADCZNIE 

 
Ja, ................................................................................................................................................... 
                                                                                         (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

 
będący rodzicem/opiekunem prawnym ........................................................................................ 

                                                                                                                                                         (imię i nazwisko dziecka, klasa) 
 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka. 

Przyjmuję do wiadomości: 

1) brak możliwości wchodzenia z dzieckiem do szkoły; 

2) konieczność pilnego  odebrania dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego  

niepokojących objawów choroby; 

3)  konieczność zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust; 

4)  konieczność wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów; 

5)  konieczność wyposażenia  dziecka w przybory szkolne tak, aby uniemożliwić  mu pożyczanie  

przyborów od innych dzieci; 

6)  konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych  zasadach higieny (unikania 

dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, 

odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania, czy kasłania); 

7) konieczność codziennego dezynfekowania opakowań, w których dziecko przynosi do szkoły posiłki  

i napoje, bądź stosowania opakowań jednorazowych; 

8)  na    podstawie     rozporządzenia     Parlamentu     Europejskiego     i    Rady    (UE)   2016/679                         

z    dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie   swobodnego   przepływu   takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy   

95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 

14 maja 2016 r. L 119/1) szkoła jest administratorem  danych osobowych. 

Oświadczam, że: 

1)   moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę   zakaźną; 

2)   w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 

3)   celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję poniższe dane kontaktowe: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4)  jestem  świadoma/y  czynników  ryzyka   w  związku   z  COVID-19,   w  szczególności   

związanych z   przebywaniem   na   jednej   powierzchni   łącznie   zwiększonej   liczby   osób  

w   jednym  czasie i miejscu; 

5 )  zapozna łam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w szkole w okresie  

     stanu  pandemii; 

6) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fa łszowanie 

dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie 

dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej. 

 

 

 

 

........................................................................ 

                                                                                                                            (data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 



 

 


