
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PLACÓWKI 

PODCZAS PANDEMII. 

1. Rodzic przyprowadzając dziecko nie wchodzi do placówki. 

2.  Dziecko odbierane jest przez pracownika przy drzwiach od strony dziedzińca 

szkoły. 

3. Po każdym odbiorze dziecka pracownik dezynfekuje sobie i dziecku ręce. 

4. Dzieci do placówki nie wnoszą żadnych rzeczy z domu. 

5. Do placówki Rodzic może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko. 

6. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia (katar, kaszel, biegunka, 

wymioty itp) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie  od nauczyciela ma 

obowiązek odebrać dziecko najszybciej   jak to możliwe, nie później niż 60 minut 

od otrzymania telefonu.  W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości 

skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, 

nauczyciel/ dyrektor zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.  

7. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji jest 

bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka do szkoły. 

8. Rodzic dla dziecka zapewnia maseczkę na czas  drogi do/ze szkoły.  

9. Należy unikać przyprowadzania dzieci przez osoby powyżej 60 roku                                                  

życia. 

10.  W miarę możliwości dziecko powinno być przyprowadzane przez stałe      

    osoby. 

 

       13.Rodzic/opiekun prawny wychodzi z dzieckiem z budynku  drugimi drzwiami/ w  

              kierunku boiska. 

 

 

 

 



PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI Z PLACÓWKI PODCZAS 

PANDEMII 

 

1. Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić dzwonkiem. 

2. Wejście od strony ul. Mickiewicza. 

3. Odbierając dziecko rodzic musi poczekać na odbiór swojego dziecka  w 

przedsionku szkoły. 

4. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans 2 metrów między personelem oraz innymi 

dziećmi i innymi rodzicami. 

5. Odbierając dziecko ze  szkoły Rodzic koniecznie musi mieć zasłonięte usta i nos  

(Rodzic powinien posiadać własne środki ochrony). 

6. W momencie przejęcia dziecka przez Rodzica - dziecko nie powraca już do sali. 

Jeżeli czegoś zapomniało zabrać, czyni to następnego dnia. 

7. Rodzic zapewnia dziecku maseczkę zakrywającą nos i usta w drodze ze szkoły do 

domu. 

8. Należy unikać odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia. 

9. W miarę możliwości dziecko powinno być odbierane przez stałe osoby. 

 

 

 

 



 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU  DZIECI                                                                                               

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 5 

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU                                                                                                                                                                              

W  ZWIĄZKU Z POWROTEM DZIECI  OD DN. 25.05.2020r. 

Od dn.25.05.2020r .wznawiamy działania opiekuńczo-wychowawcze  w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 5 im. A. Mickiewicza  w Kędzierzynie-Koźlu , ul. Kościuszki 41. 

W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, 

liczebność dzieci może zostać ograniczona. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i 

Głównego Inspektora Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać        

w placówce.  

                        Zasady dla rodziców obowiązujące w szkole :  

1. Rodzic jest zobowiązany telefonicznie przekazać nauczycielowi w grupie lub 

dyrektorowi  istotnych danych o stanie zdrowia dziecka. np. o pojawieniu się kataru, 

bólu głowy, temperatury lub biegunki czy bólu brzucha. 

2. Jeżeli dziecko miało któreś z objawów w nocy, a jeśli nie przejawia ich rano w danym 

dniu nie może być przyprowadzany do szkoły. 

3. Rodzice mają obowiązek wyposażyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust i 

nauczyć jak zakładać i zdejmować osłony w sposób bezpieczny. 

4. Opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do szkoły dziecko zdrowe – bez 

najmniejszych objawów chorobowych.  

5. W razie pojawienia się zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania 

dziecka do placówki oświatowej, rodzice mają obowiązek ich przestrzegać. 

6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji– nie wolno posyłać dziecka 

do szkoły. 

7. Jeżeli w czasie, gdy dziecko będzie uczęszczać do szkoły, w rodzinie lub u innej osoby z 

którą dziecko lub inny domownik miał kontakt  pojawi się diagnoza lub podejrzenie 

zachorowania na Covid 19  należy  niezwłocznie o tym fakcie powiadomić o tym 

dyrektora szkoły. 

8. Rodzic ma obowiązek wyjaśnić dziecku, zasadność zakazu nie przynoszenia do szkoły 

żadnych  przedmiotów czy zabawek z domu. 

10.   Rodzic ma obowiązek nauczyć i  przypomnieć dziecku każdego dnia idąc do szkoły o    

zasadach   unikania dotykania  oczu, nosa i ust, myciu rąk, niepodawaniu ręki na przywitanie i 

sposobie kichania czy kasłania w łokieć.  

 
Imię i nazwisko dziecka ………………………………     Przyjąłem do wiadomości . 

 

 …………………………. 

                                                                            Data i podpis rodzica 


