
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIA 

obowiązująca w Szkole Podstawowej  im . Jana Pawła II w Surażu w związku z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej 

odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

2.  Obowiązują różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły. Uczniowie 

przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć (godziny 

rozpoczynania zajęć z poszczególnych klas w załączeniu). Uczniowie dojeżdżający oczekują na 

zajęcia w świetlicy szkolnej. 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą na teren szkoły, tylko przed główne wejście, 

nie mogą wchodzić do budynku szkoły, zachowując zasady: 

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d. opiekunowie i uczniowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. Przed wejściem ucznia do szkoły, wyznaczony przez Dyrektora pracownik, dokonuje pomiaru 

temperatury ciała dziecka. Przy stanie podwyższonej temperatury ciała (po dwukrotnym 

pomiarze), wynoszącej powyżej 37,5oC, dziecko nie będzie mogło zostać w szkole. Rodzic 

(prawny opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecko ze sobą i sprawdzić stan 

jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem. W przypadku kiedy uczeń samodzielnie 

przychodzi do szkoły i uczniów dojeżdżających o zaistniałym fakcie pracownik szkoły 

bezzwłocznie powiadamia pracownika sekretariatu lub Dyrektora. Pracownik sekretariatu 

bądź Dyrektor natychmiast powiadamia o tym fakcie rodziców. Do czasu przybycia rodziców 

uczeń zostaje pod opieką wyznaczonego przez Dyrektora pracownika szkoły w gabinecie 

pomocy przedmedycznej lub na zewnątrz szkoły w bezpiecznej odległości 2 m od pozostałych 

osób. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodzica szkoła bezzwłocznie powiadamia 

służby sanitarne. 

5.  Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk i każda osoba wchodząca jest 

zobligowana do użycia płynu (jeśli uczeń ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania 

środków do dezynfekcji rodzic dostarcza zaświadczenie od lekarza, wówczas dziecko 

natychmiast myje ręce w toalecie na parterze). 

6. Na terenie szkoły uczeń  stosuje zasady higieny:  często myje  ręce wodą z mydłem, nie 

podaje ręki na powitanie, unika dotykania oczu, nosa i ust, zasłania usta i nos podczas 

kichania i kaszlu, unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na 

korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 

 Bezpieczne zasady korzystania z szatni. 

1. Uczniowie klas 1-2 korzystają z szatni znajdującej się  przy bibliotece szkolnej. 



2. Uczniowie klas 3-4 korzystają z małej szatni w piwnicy, uczniowie klas 7b i 8 korzystają z dużej 

szatni w piwnicy, natomiast uczniowie klas 6a, 6b, 7a korzystają z szafek na korytarzu 

górnym. 

3. Po wyjściu z szatni uczniowie dezynfekują ręce. 

4. Uczniowie wchodząc i wychodząc z szatni, zachowują dystans od innych uczniów i 

pracowników szkoły min. 1,5 m. W szatni może przebywać ograniczona liczba uczniów: dla 

klas 1-2 max.5 uczniów; dla klas 3-4 max.5 uczniów; dla klas 7-8 max. 10 uczniów. 

5. Każdy oddział ma w danym roku szkolnym przydzielony segment wieszakowy, odpowiednio 

oznaczony. Każdy uczeń ma przydzielony wieszak na okrycie i buty. 

6. Po zakończonych zajęciach uczniowie schodzą do szatni pod opieką nauczyciela 

prowadzącego z nimi ostatnie zajęcia. 

7. Uczniowie dojeżdżający po skończonych zajęciach oczekują na autokar w świetlicy szkolnej. 

8. Na lekcjach wychowania fizycznego ustala się limit uczniów jednorazowo korzystających z 

szatni (na hali sportowej) na 5 uczniów. 

Zasady odbierania dziecka ze szkoły. 

1. Uczniowie po skończonych zajęciach opuszczają budynek  szkoły zachowując zasady dystansu 

od innego ucznia i pracowników szkoły min. 1,5 m, a uczniowie dojeżdżający oczekują na 

autokar w świetlicy szkolnej. 

2. Dziecko może być odebrane ze szkoły (przed wejściem głównym) przez rodziców/ prawnych 

opiekunów lub osoby upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. 

3. Rodzice/ prawni opiekunowie składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do 

odbioru dziecka ze szkoły. 

4. Dziecko nie może być wydane na telefoniczną prośbę rodzica/ prawnego opiekuna czy innej 

osoby. 

5. Osobą upoważnioną do odbioru dziecka ze szkoły musi być osoba pełnoletnia. Osoba 

upoważniona do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na 

żądanie nauczyciela go okazać. 

6. W momencie odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) lub osoba upoważniona 

zobowiązani są stosować zasady: dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 

1,5 m, dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, opiekunowie powinni przestrzegać 

obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli 

(m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk). 

7. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać 

dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona 

w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel lub osoba z personelu szkoły ma 

obowiązek zatrzymać dziecko w szkole do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy 

wezwać drugiego rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to 

niemożliwe nauczyciel lub osoba z personelu szkoły ma prawo wezwać Policję. 

8. Z chwilą oddania dziecka i potwierdzenia (podpisanie oświadczenia) przez rodzica/ prawnego 

opiekuna/osobę upoważnioną za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby. 

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od 

innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły  własnym środkiem transportu. 


