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Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów w czasie zagrożenia epidemicznego    

w związku z emisją wirusa COVID-19 w Zespole Placówek Oświatowych im. Pierwszej 

Kompanii Kadrowej w Bolechowicach. 

 

I. Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),  

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

59),  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19.  

 

• Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych  oraz edukacja wczesnoszkolna 

 

 II. Cel procedury  

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania uczniów  

w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.  

2. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób, jakie przebywają  

w placówce.  

3. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią 

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi. 
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 III. Przedmiot procedury  

 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

 • zasad przyprowadzania i odbierania dzieci do placówki, 

 

 

IV. Zakres procedury  

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, wychowanków oddziałów 

przedszkolnych , a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.  

V. Ustalenie stanu zdrowia dziecka  

1. Do szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych, 

przyprowadzany jest uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych. 

2. Dziecko może mieć zmierzoną temperaturę ciała przez pracownika szkoły w momencie 

przyprowadzenia do szkoły lub w czasie zajęć, kiedy zauważone zostaną niepokojące objawy 

u dziecka. 

3. Gdy dziecko zasygnalizuje pogorszenie stanu zdrowia, szkoła zobowiązuje się do  

bezzwłocznego poinformowania o tym rodzica/opiekuna (telefonicznie), a w przypadku 

podejrzenia zakażenia koronawirusem uruchamia odpowiednią procedurę postępowania. 

VI. Przyprowadzanie dziecka do placówki  

Rodzice/opiekunowie przed wejściem do szkoły, sygnalizują swoją obecność poprzez 

naciśnięcie dzwonka przy drzwiach wejściowych szkoły. 

Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły będzie umożliwione skorzystanie z płynu do 

dezynfekcji rąk.  
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Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (tzw. 

przedsionka), zachowując następujące 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 powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

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

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

VII Odbieranie dziecka z placówki 

Opiekunowie odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując 

zasady obowiązujące przy przyprowadzaniu dziecka do szkoły. 

VIII. Postanowienia końcowe  

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Zespołu Placówek 

Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bolechowicach. 

 Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

szkoły.  

2. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych uczniów z niniejszą 

procedurą odpowiada Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii 

Kadrowej w Bolechowicach, umieszczając ją na stronie internetowej szkoły, na tablicy 

informacyjnej w przedsionku szkoły. 1 września 2020 r. do odwołania przez Dyrektora 

Zespołu Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bolechowicach. 
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