
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA/ODBIERANIA DZIECKA 

W OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIEM PRZEZ SZKOŁĘ 

w czasie trwania epidemii COVID-19 

 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Dzieci są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

3. Nie wolno wysyłać ucznia do szkoły, jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych dzieci 

i ich rodziców wynoszący minimum 2 metry. 

5. Rodzice mogą wchodzić do szkoły wyłącznie do holu głównego. Uczeń udaje się 

samodzielnie  do szatni, w której  może przebywać jednorazowo dwoje uczniów i osoba 

dorosła pełniąca dyżur. Rodzice oczekują na wejście do szkoły z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

6. W celu ograniczenia skupisk uczniów w szatni i zachowania zasady bezpiecznej 

odległości  ustala się, że  po zakończeniu zajęć poszczególne grupy schodzić będą do 

szatni  co 5 minut. 

7. Po wejściu do holu rodzic obowiązkowo korzysta z płynu dezynfekującego do rąk, 

zakłada rękawiczki ochronne oraz ma zakryte maseczką usta i nos. 

8. Przed przekazaniem dziecka pracownikowi szkoły zostanie uczniowi wykonany pomiar 

temperatury. Dziecko z temperaturą powyżej 370 C nie zostanie w danym dniu przyjęte 

do szkoły. 

9. Zabrania się przynoszenia zabawek z domu  zamieszkania dziecka. 

10. Wszelkie kontakty rodziców z pracownikami szkoły odbywają się wyłącznie 

telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (sp15@sosnowiec.edu.pl), 

strony internetowej szkoły. Przebywanie na terenie szkoły należy ograniczyć do 

niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk). 

11. Jeżeli podczas pobytu w szkole dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, 

zostanie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości od innych osób. O tym fakcie zostaną niezwłocznie powiadomieni 

telefonicznie rodzice, w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

12. Procedura obowiązuje od dnia rozpoczęcia sprawowania opieki nad dziećmi do 

odwołania. 

 

Procedurę opracowano na podstawie wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministerstwa Zdrowie, Ministerstwa Edukacji Narodowej i wprowadzono zarządzeniem 

dyrektora. 
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