
 
Procedura przychodzenia (przyprowadzania) i wychodzenia (odbierania) dzieci z oddziału 

przedszkolnego ze szkoły 

 

Wejście ucznia do szkoły 

1. Szkoła zapewnia dzieciom opiekę w godzinach  8.00 – 16.00 

2. Dzieci przyprowadzają do szkoły i z niej odbierają rodzice/opiekunowie prawni lub 
upoważnione osoby. 

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

w czasie pandemii COVID-19. Procedury udostępnione są na stronie internetowej szkoły oraz 

w dzienniku elektronicznym. Z obowiązującymi procedurami zapoznawane są także dzieci. 

Dzieci zapoznaje nauczyciel oddziału podczas pierwszego spotkania w dniu 01 września. 

Dzieci, które do oddziału uczęszczać będą w terminie późniejszym, informowane są w dniu, 

w którym rozpoczynają uczęszczanie do oddziału. Fakt zaznajomienia uczniów z procedurami 

nauczyciel dokumentuje w teczce wychowawcy. 

1. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły, rodzic wypełnia  załącznik nr 1 do procedury. 

dokument ten jest do pobrania także ze strony szkoły. Zamieszczony jest jako załącznik do 

procedury. W dokumencie tym rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecka, 

przyjmuje do wiadomości informacje związane z pandemią COVID-19, a także składa 

oświadczenia dotyczące tej pandemii. Dokument ten rodzic/prawny opiekun przyprowadzając 

dziecko pierwszego dnia do szkoły  składa osobie pełniącej dyżur przy wejściu do szkoły.  Druk 

dokumentu w formie papierowej wyłożony będzie także przy wejściu do szkoły. 

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 w szkole zaraz po 

wejściu do wyznaczonej przestrzeni wspólnej. 

2.   Uczniowie (a także rodzice/opiekunowie prawni) przychodzą d o  s z ko ły  zabezpieczeni 

osłoną nosa i ust i ustawiają się przed drzwiami w odległości co najmniej 2 m od drzwi                                          

i co najmniej 2 m od siebie.  

3. Rodzic/opiekun prawny, który przyprowadza dziecko do szkoły, oczekuje przy wejściu                                

do szkoły, na wynik pomiaru temperatury u dziecka. Dziecko z temperaturą powyżej 370C nie 

może wejść na teren szkoły. Rodzin/prawny opiekun zobowiązany jest zabrać dziecko do 

domu. 

4. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego, uczniowi mierzona jest temperatura. Pomiaru dokonuje 

woźna szkolna lub inny uprawniony pracownik szkoły. Jeżeli wskazanie jest bezpieczne, 

rodzic/opiekun prawny może oddalić się, a uczeń wchodzi do szkoły i udaje się do  szafki 

ubraniowej, a następnie do łazienki , gdzie myje dłonie wodą z mydłem. 

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

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

6.   Rodzic/opiekun prawny, którego dziecko ma zdiagnozowaną alergię ma obowiązek 

dostarczyć wychowawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające to schorzenie. 

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

do szkoły i wraca pod opieką rodzica/opiekuna prawnego do domu. 
8. Dzieci z oddziału przedszkolnego wychodzą do szkoły wejściem głównym od godziny 8.00 

do godziny 8.10. 

9. Dzieci z oddziału przedszkolnego po umyciu dłoni udają się z woźną oddziałową/ 

nauczycielem do sali lekcyjnej. 

10. Do szkoły przyprowadzić można wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych 

w szczególności wskazujących na choroby zakaźne. 



11. W szkole nie może przebywać dziecko: 

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. mające podwyższoną ciepłotę ciała. 
12. Dzieci do szkoły są przyprowadzane oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 
13. Dzieci do szkoły przynoszą swoje przybory szkolne, zeszyty, podręczniki, ćwiczenia i inne 

niezbędne pomoce.  Nie przynoszą żadnych swoich zabawek, gadżetów, książek, sprzętów 

sportowych, gier itp. Po lekcjach uczniowie zabierają swoje przybory szkolne, zeszyty, 

podręczniki, ćwiczenia i inne niezbędne pomoce do domu. 

14. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek wyposażyć dziecko w zapasowe przybory szkolne, 

które pozostają w szafce ubraniowej. Rodzic ma obowiązek na bieżąco kontrolować stan 

wyposażenia dziecka w przybory szkolne.  

15. Zabrania się   udostępniania   sobie   nawzajem  książek, ćwiczeń, atlasów,  przyborów   

szkolnych i  innych przedmiotów. 

16. 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 szkoły działa głównie w trybie on-line. Preferowany jest kontakt telefoniczny: 

71 798 68 38  oraz e-mailowy: sekretariat.sp108@wroclawskaedukacja.pl. 

 

Zakończenie udziału w zajęciach i odbieranie ucznia ze szkoły 

 

1. Dzieci z oddziału przedszkolnego opuszczają budynek szkoły indywidualnie, po przyjściu 

rodziców/ opiekunów prawnych bądź innych upoważnionych osób. 

2. Rodzic/ opiekun prawny w celu odebrania dziecka informuje o tym woźną bądź nauczyciela 

(jeżeli taka forma kontaktu została ustalona), dziecko pod nadzorem nauczyciela/woźnej udaje 

się do drzwi wyjściowych, skąd jest odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 1 
                 do Procedury  przychodzenia (przyprowadzania)  dziecka do szkoły i wychodzenia  (odbierania) dziecka 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) 


