
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI  
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42 W SZCZECINIE 

 
Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun 
prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO. 
 
I. Przyprowadzanie dziecka do szkoły 

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

takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, 
biegunka, sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 
rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie 
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni 
publicznej. 

3. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. zakatarzone lub  
z podwyższoną temperaturą) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, 
 a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest 
zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka.  

4. Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przychodzą do szkoły zdrowe. 

5. Uczniowie klas I – VIII przychodzą do szkoły zdrowi. 

6. Rodzice/opiekunowie dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1 mogą w 
wyjątkowych sytuacjach wchodzić do szkoły ( rodzice uczniów klas pierwszych tylko i 
wyłącznie przez pierwsze dwa tygodnie września) tylko określonym wejściem i 
przebywać tylko w ściśle określonym miejscu. Powinni oni jednak maksymalnie 
ograniczyć czas przebywania w szkole oraz posiadać maseczki i każdorazowo 
zdezynfekować ręce. Obowiązuje zasada 1 uczeń – 1 rodzic. 

7. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci z grup przedszkolnych oraz klas 
pierwszych (tylko i wyłącznie przez pierwsze dwa tygodnie września)mogą wchodzić 
do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 rodzic/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) rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym; wchodząc do budynku szkoły 
zobowiązani są do osłony ust  i nosa oraz skorzystania z płynu dezynfekcyjnego 
znajdującego się w dozowniku przy wejściu do szkoły. 



8. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. 

9. Rodzice uczniów klas 1-3 odprowadzają dzieci do drzwi wejściowych szkoły, 
wyznaczonych dla danej klasy – nie wchodzą na teren budynku. Przed drzwiami 
wejściowymi są zobowiązani do zachowywania dystansu społecznego. 

10. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły – dzieci przedszkolne, uczniowie, 
rodzice, zobowiązani są do: dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym, przebywania  
w częściach wspólnych w maseczkach osłaniających usta oraz nos.  

11. Uczniowie klas 1-8 przychodzą do szkoły maksymalnie 10 minut przed rozpoczęciem 
lekcji zachowując zasadę nie gromadzenia się. Do budynków szkół wchodzą 
wyznaczonymi dla poszczególnych klas wejściami i udają się bezpośrednio do swoich 
sal. 

12. W szkole wyłącza się dla klas 1-8 szatnie szkolne. Okrycia wierzchnie zabierane są do 
wyznaczonej danej klasie sali lekcyjnej.  

13. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma 
obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 

II. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły. 
 

1. Rodzic/opiekun odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę 
zasłaniającą nos i usta. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć 
płynu dezynfekującego. 

2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go 
przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, 
zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami 
oczekującymi na odbiór dziecka. 

3. Nauczyciel  lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia                     
i odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed 
opuszczeniem sali myje/dezynfekuje ręce. 

4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do 
oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły. 

5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony 
pracownik placówki. 

6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od 
nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem. 

7. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych zajęciach, udaje się do wyznaczonego danej 
klasie wyjścia  w celu opuszczenia szkoły.  


