
Procedura dotycząca przyprowadzania dziecka do Szkoły 
Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, 

 i odbierania dziecka ze szkoły oraz jego pobytu na terenie 
placówki w sytuacji zagrożenia zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19 
 

Przyprowadzanie dziecka do placówki i odbieranie dziecka z placówki przez 

Rodziców/Opiekunów: 

· Świetlica szkolna w okresie wznowienia opieki czynna jest od 7.00 do 16.00.  

· W placówce może przebywać wyłącznie określona liczba dzieci, wskazana 

przez wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego. 

· Chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych  

z elementami dydaktyki, rodzic musi zgłosić dzień wcześniej do wychowawcy, 

ze względu na ograniczone możliwości lokalowe szkoły.  

· Dzieci zostają zakwalifikowane do świetlicy szkolnej po wcześniejszym 

zapoznaniu się Rodziców/Opiekunów z zasadami dotyczącymi wznowienia 

opieki szkolnej oraz złożenie wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami. 

· Wniosek o wznowienie opieki świetlicowej wraz z oświadczeniami 

Rodzice/Opiekunowie składają najpóźniej w dniu przyjścia dziecka do szkoły, 

· Każde dziecko musi być przyprowadzone do szkoły przez Rodzica/ Opiekuna. 

Do szkoły można przyprowadzać tylko dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych, alergii, których zaostrzenie mogą powodować używane środki 

dezynfekujące. 

· Po wejściu do  placówki należy zwrócić uwagę na wyznaczoną „Strefę 

Rodzica”. W strefie może przebywać tylko jeden Rodzic/Opiekun i 

przyprowadzone dziecko.  

· W Strefie Rodzica przyprowadzający Rodzic/ Opiekun zobowiązany jest 

używać środków ochrony osobistej(rękawiczki, maska), każdorazowo użyć 

płynu dezynfekującego do rąk . 

· W Strefie Bezpiecznej wyznaczona pielęgniarka lub pracownik obsługi 

nadzoruje przestrzeganie zasad, dokonuje pomiaru temperatury dziecka.  

( Dziecko z temperaturą powyżej 37o nie zostanie wpuszczone do szkoły) 

· Temperatura jest mierzona w obecności Rodzica/ Opiekuna. W przypadku 

prawidłowej temperatury pielęgniarka lub wyznaczony pracownik pozwala 

Rodzicowi/ Opiekunowi opuścić placówkę. 



W przypadku nieprawidłowej temperatury Rodzic/ Opiekun zabiera dziecko do 

domu. 

· Pracownik odbiera dziecko od Rodzica/Opiekuna, nadzoruje jego samodzielne 

rozbieranie się z odzieży wierzchniej, zmianę obuwia, mycie rąk  i prowadzi 

do wyznaczonej sali. W sytuacji odbierania dziecka, powtarza czynność  

i oddaje dziecko w ręce Rodzica/Opiekuna. Rodzic/ Opiekun nie przekracza 

Bezpiecznej Strefy. 

· Pracownik, o którym mowa wyposażony jest w jednorazowe rękawice, maskę 

lub przyłbicę 

· W drodze do szkoły Rodzic/Opiekun zobowiązuje się zaopatrzyć dziecko w 

maseczkę. 

· Dzieci do placówki mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby 

zdrowe, najlepiej te same lub wcześniej upoważnione przez rodziców. 

· Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający dziecko do/ze szkoły powinni 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych 

dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m.  

· Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły 

· Rodzice /Opiekunowie zobowiązani są wyrazić zgodę na pomiar temperatury 

ciała dziecka przed wejściem do szkoły przez pracownika placówki 

· Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się przypominać dziecku o podstawowych 

zasadach higieny osobistej mycia rąk po wyjściu z toalety, przed i po posiłku. 

· Rodzice/Opiekunowie powinni przypominać swojemu dziecku, że będąc w 

szkole powinno stosować się do zasad wyznaczonych przez 

nauczyciela/opiekuna grupy.  

· Dziecko do placówki nie powinno zabierać ze sobą niepotrzebnych 

przedmiotów i zabawek.  

· Jeżeli jest to konieczne do zajęć dydaktycznych, dziecko może przynieś swój 

laptop /tablet, …/ podręcznik, ćwiczenia i swoje przybory szkolne. W czasie 

pobytu w placówce uczeń nie może udostępniać swoich rzeczy innym osobom, 

jak również korzystać z rzeczy innych. 

· Dziecko w szkole ma wyznaczony swój stolik i nie może go zmieniać. 

Na koniec dnia każde miejsce jest dezynfekowane. 

· Uczniowie klas I-III, którzy korzystają z zajęć opiekuńczo – wychowawczych 

z elementami dydaktyki, od 1.06.2020 będą mogli skorzystać z obiadów po 



wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową lub telefonicznie do pani 

intendentki. Jeżeli wcześniej dziecko nie jadło obiadów, musi dodatkowo 

złożyć kartę przyjęcia na obiady. 

· Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka, 

w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów, zgłoszonych 

telefonicznie przez pracownika placówki. 

· Jednocześnie Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na udostepnienie danych 

osobowych dziecka TSSE w Ełku ( Terenowa Stacja Sanitarno- 

Epidemiologiczna w Ełku) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 

· Zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania procedur bezpieczeństwa w 

trakcie Pandemii COVID-19 obowiązujące w szkole. 

· Przyjmują na siebie całkowitą odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z 

przyprowadzaniem dziecka do szkoły w sytuacji zagrożenia zakażenia 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19  

 

Pobyt dziecka na terenie placówki: 

 

· W szkole organizowana jest praca, która uniemożliwia stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci. 

· Dzieci przypisane do danej grupy, przez cały czas pobytu przebywają w wyznaczonej 

stałej sali zajęć, korzystają z jednej wyznaczonej łazienki. 

· Wychowawcy grup dostosowują rozkład dnia grupy, w taki sposób, by grupy nie 

stykały się w tym samym czasie w ciągach komunikacyjnych: szatnia, łazienka. 

· W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele/opiekunowie. 

· W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci . W uzasadnionych przypadkach za 

zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci nie więcej niż o 2. 

· W salach poza dziećmi mogą przebywać wyłącznie wychowawcy i wyznaczeni 

pracownicy: 

· Minimalna przestrzeń dla dziecka w sali nie może być mniejsza niż 4 m². 

· Stoliki, krzesełka, toalety, ciągi komunikacyjne, szatnie i zabawki będą 

dezynfekowane bezpiecznymi dla dzieci środkami dezynfekującymi przez personel 

szkoły. 

· Pomieszczenia, w których będą przebywały dzieci zobowiązuje się 

nauczycieli/opiekunów do wietrzenia  



· W związku z reżimem sanitarnym w przedszkolu usunięte zostały dywany, zasłony, 

firany, drobne i pluszowe zabawki. 

· W przypadku konieczności wystąpienia niepokojących objawów chorobowych 

dziecku zostanie zmierzona temperatura. 

·  Dziecko manifestujące, przejawiające niepokojące objawy choroby będzie 

odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 metrów 

odległości od innych osób, a rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni 

w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola 

· W pomieszczeniu odizolowanym w razie konieczności może przebywać dziecko i 

opiekun z zachowaniem odległości 2 metrów. 

· W pomieszczeniu znajdować się będzie leżak, termometr i numery kontaktowe 

umożliwiające bezpośredni kontakt z rodzicem/opiekunem, a w razie konieczności  

z Terenowa Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. 

· Po zakończeniu zajęć przedszkolnych pomieszczenia w placówce sprzątają i 

dezynfekują pracownicy obsługi. 


