
Załącznik 1 

 Do Zarządzenia nr 19/2020  

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Łodzi 

 z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły  
 

 

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun 

prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie. 

 

I. Przyprowadzanie dziecka do szkoły 

 

1. Do szkoły przyprowadzane jest/przychodzi zdrowe dziecko, bez objawów sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. 

2. Dzieci przychodzą do szkoły zgodnie z planem zajęć przekazanym przez wychowawców, 

korzystając z wejść A – klasy I, B- (środkowe drzwi) – dzieci uczęszczające do świetlicy 

oraz klasy IV-VIII, C – klasy II-III.  

3. Wejścia A,C – otwierane będą na 5 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć w danej 

klasie. 

4. Dzieci chore, zakatarzone, kaszlące lub z temperaturą powyżej 37,2 C nie będą mogły 

uczestniczyć w zajęciach.   

5. Do szkoły nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. 

Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły, 

pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób 

trzecich, fakt odbywania przez domownika kwarantanny. 

6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.  Ograniczenie 

to nie dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

oraz uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.  Każdorazowo należy uzgodnić to 

z dyrektorem szkoły. 

7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób 

trzecich poza przedsionkiem szkoły zlokalizowanym przy głównych drzwiach wejściowych 

wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.  

8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 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 powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                         
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona 
ust                          i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

e) Maksymalna liczba osób przebywających w tym samym czasie w przedsionku szkoły 
wynosi 8 osób. 



9. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. gorączka, objawy sugerujące 

infekcję dróg oddechowych takie jak kaszel, katar), nie będzie przyjęte, a rodzice 

zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany 

poinformować wychowawcę o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma 

miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do 

czasu odbioru przez rodzica/opiekuna. Szkoła zapewnia opiekę nad dzieckiem w czasie 

przebywania ucznia w izolatorium. 

10. W szkole obowiązuje nakaz noszenia przez uczniów klas od 4 do 8 maseczek, w 

częściach wspólnych szkoły, to jest:. korytarz, szatnia, przedsionek szkoły, stołówka, 

biblioteka, toalety. 

11. Rodzice/opiekunowie odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce 

ochronnej zasłaniającej nos oraz usta jeżeli regulują to aktualnie obowiązujące przepisy. 

Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez 

skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się  w dozowniku przy wejściu do 

placówki. 

12. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów.   

13. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają 

znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami 

dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich od nikogo pożyczać. 

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

15. Uczniowie klas IV-VIII samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieci klas I-III udają się z 

odzieżą bezpośrednio do przydzielonych „stałych” sal lekcyjnych. Tam Zmieniają obuwie 

wkładając je do worka i w wyznaczonym miejscu wieszają swoją odzież wierzchnią. 

Dzieciom młodszym pomaga wychowawca lub wyznaczony pracownik. Zgodnie z 

zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostaje 

ograniczone do niezbędnego minimum. 

16. 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 oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, 

powinien użyć płynu dezynfekującego. 

2. Rodzic/opiekun odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej zgłasza odbiór dziecka 

videodomofonem. I oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika świetlicy do 

przedsionka szkoły, 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 szkoły 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 wyłącznie 

wychowawca lub upoważnionyprzez Dyrektora pracownik szkoły. 

6. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z 

instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta ( jeżeli takie przepisy obowiązują w danym 

czasie); 

 

7. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od 

wychowawcy przez kontakt mailowy w dzienniku „Librus”lub kontakt telefoniczny 

426322993 – sekretariat szkoły. 

8. Uczniowie klas IV – VIII, po zakończonych lekcjach udają się do szatni pod opieką 

nauczyciela, który dba o zachowanie dystansu społecznego, a następnie do wyjścia 

głownego w celu niezwłocznego opuszczenia budynku i terenu szkoły. Niezwłocznie 

przed wyjściem  z budynku nakładają maseczkę na nos i usta- ( jeżeli takie przepisy 

obowiązują w danym czasie).  

9. Nakazuje się uczniom i rodzicom bezzwłoczne opuszczenie terenu szkoły, w celu 

zapobiegania gromadzenia się dużej ilości osób w przestrzeni przed szkołą. 

 

 


