
Procedura przyprowadzania i odbioru ucznia                                                                                                   

do/ze Szkoły w Goświnowicach w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Goświnowicach                                                   

w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 

 

Podstawa prawna: 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. ( Dz. U.poz. 1386), 

- Wytyczne, Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego  
  dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., 

  

 § 1 

Cel procedury 

Niniejsza procedura ma na celu zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu ucznia oraz 

pracowników w szkole w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.  

§ 2 

Zakres procedury 

 
1.Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę  

   (podwyższona temperatura, kaszel, katar, wysypka nieznanego pochodzenia, zaczerwienione i/lub   

   zaropiałe oczy, osłabienie itp.- bez względu na etiologię), które wykluczają dziecko z możliwości  

   uczęszczania na zajęcia szkolne.  

2.Uczniowie do szkoły mogą być przyprowadzani i odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.  

3.Jeżeli w domu danej rodziny przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach  

   domowych lub w izolacji w innym miejscu – nie można przyprowadzać dziecka do szkoły.  

4.Uczeń  przychodzi do szkoły sam lub może być przyprowadzany przez jednego, zdrowego  

   rodzica/opiekuna prawnego, bez osób towarzyszących. 

5.Rodzice/opiekunowie prawni uczniów podprowadzają dzieci tylko do bramy szkoły.  

6. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci z kl. I podprowadzają dzieci do drzwi wejściowych szkoły. 

7.Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający lub odprowadzający uczniów do/ze szkoły,  

   zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich  

   rodziców/opiekunów prawnych wynoszący min. 1,5 m. 

8.Rodzice uczniów kl. I  mogą wejść z dzieckiem wyłącznie do wyznaczonego obszaru, tj. do drzwi  

   wejściowych do szkoły, z zachowaniem ogólnych zasad epidemicznych (odstęp min.1,5 m od  

   kolejnego rodzica z dzieckiem), przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków  

   ostrożności. 

9.Każde dziecko po wejściu do szkoły, tuż przed rozpoczęciem pierwszej lekcji ma obowiązek umycia   

   rąk wodą z mydłem w toalecie szkolnej, a potem udania się do swojej klasy, w której rozpoczyna  

   pierwszą lekcję 

10.Uczniowie przychodzący rano do szkoły, na placu przed szkołą zachowują dystans społeczny w  

    odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów/rodziców/opiekunów prawnych  

    wynoszący min. 1,5 m.  

11.Dzieci do  sali lekcyjnej wchodzą pojedynczo, w obecności nauczyciela, zachowując odległość  

     min.1,5 m od siebie. 

12.Niezwłocznie  zajmują  miejsce w ławce wyznaczone przez nauczyciela. Wszystkich uczniów  

     obowiązują stałe miejsca w ławkach, w ciągu całego roku szkolnego. 

13.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły  

     wynoszący min. 1,5 m. 

14.Uczniowie mają obowiązek posiadania własnych przyborów, podręczników, które w czasie zajęć  

     mogą się znajdować na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Zabrania się pożyczania/wymieniania   

    się przyborami między uczniami w czasie zajęć szkolnych. 



15.Za zachowanie zasad bezpieczeństwa przez ucznia przed wejściem na teren szkoły, odpowiada  

     rodzic lub sam uczeń. 

16.Odbiór ucznia ze szkoły odbywa się w taki sam sposób, jak odprowadzania – rodzice/opiekunowie  

     prawni dzieci oczekują na dziecko przed bramą szkoły, a kl. I - przed drzwiami wejściowymi do 

     szkoły. 

17.Osoby przyprowadzające i odbierające uczniów, w miarę możliwości, jak najbardziej minimalizują  

     czas przebywania przed wejściem do szkoły.  

18.Po odebraniu dziecka ze szkoły, należy niezwłocznie opuścić miejsce odbioru, by nie blokować  

      terenu innym osobom odbierającym swoje dzieci.  

19.Przed wejściem, oraz na terenie placówki zakazuje się tworzenia zgromadzeń osób dorosłych/jak  

     i uczniów, przed lub po pobycie ich w szkole.  

20.Obowiązuje zakaz samowolnego wchodzenia rodziców/opiekunów prawnych do wszystkich 

     pomieszczeń szkolnych, bez zezwolenia pracowników szkoły. 

21.Wskazane jest, by rodzic/opiekun prawny dziecka przyprowadzał/odbierał ucznia do/ze szkoły  

     w maseczce. 

 

§ 9 

 

Postanowienia końcowe 

 
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

szkoły, rodzice/opiekunowie prawni dzieci, oraz uczniowie. 

3. Procedura wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 i będzie obowiązywać do odwołania stanów 

zagrożenia koronawirusem (SARS-CoV-2) przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny. 

 

 

 

                                                                                                         Dyrektor                              

 Zespołu Szkolno –Przedszkolnego 

                                                                                                         w Goświnowicach 

                                                                                                             Gabriela Sowa 

                  

 

 


