
  Załącznik nr 1 

  do Zarządzenia 10/2020  

  Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 

   im. Energetyków w Stalowej Woli 

  z dnia 1września 2020 r. 

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka 

 w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli 

 

 

I.Cel procedury 

 

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

w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19. 

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

w szkole. 

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

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

 

II.Przedmiot procedury 

 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

 zasad  przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły 

 sprawdzanie stanu zdrowia dziecka. 

 

III.Zakres procedury 

 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów, a także 

rodziców/opiekunów prawnych wychowanków szkoły. 

 

IV. Ustalenie stanu zdrowia dziecka 

 

1. Rodzic przyprowadzając dziecko do szkoły zobowiązuje się do przestrzegania  

obowiązujących w szkole zasad związanych z reżimem sanitarnym 

2. Dziecko z oddziału przedszkolnego każdorazowo przed odebraniem przez pracownika szkoły 

ma mierzoną temperaturę ciała.   (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2). 

3. Rodzic zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania 

czy zdrowia dziecka. 

 

V.  Przyprowadzanie dziecka do szkoły 

 

1. Rodzic powiadamia wideodomofonem przy głównych drzwiach pracownika szkoły 

o przyprowadzeniu dziecka (dotyczy oddziału przedszkolnego).  

2. Rodzic czeka na pojawienie się pracownika szkoły, który zajmie się dzieckiem  - oraz 

dokona  pomiaru temperatury ciała – dotyczy dzieci z oddziału przedszkolnego. Dziecko 

z temperaturą do 37,5*C może uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły. 



  

3. Rodzice nie wchodzą na teren budynku szkoły. 

4. Zobowiązuje się rodziców do utrzymywania co najmniej 1,5 metrowych odległości 

od innych osób w tym pracownika szkoły.  

5. Pracownik szkoły odbiera dziecko od rodziców, odpowiedzialny jest za dopilnowanie 

umycia rąk przez dziecko (dotyczy oddziału przedszkolnego) lub dopilnowanie dezynfekcji 

rąk dziecka (dotyczy uczniów klas I-VIII).   

 

VI. Odbieranie dziecka z placówki 

 

1. Rodzic powiadamia wideodomofonem pracownika szkoły o przybyciu w celu odbioru 

dziecka z oddziału przedszkolnego lub świetlicy. 

2. Rodzic oczekuje na dziecko utrzymując co najmniej 1,5 metry odstępu od innych osób.  

 

VII.Postanowienia końcowe 

 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Szkoły. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

szkoły. 

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą 

procedurą odpowiada Dyrektor Szkoły. 

4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do odwołania przez Dyrektora 

Szkoły. 



  

                Załącznik nr 1 

 do Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka 

 w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19 

 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli 
 
 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Ja niżej podpisana/podpisany: 

 

………………………………………………………………………………………………. 

  

1. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika szkoły z użyciem 

bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła zaleca, aby regularnie 

monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia: 

1) przy wejściu dziecka do szkoły  

2) w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. 

2. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczenia. 

 

 

 

 

 

…………………………………                                       ………………………………… 

                miejscowość, data              podpis rodzica/opiekuna prawnego       



  

Załącznik nr2 

 do Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka 

 w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19 

 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli 
 

TABELA POMIARU TEMPERATURY PRZY WEJŚCIU 
  

Lp. Data Nazwisko i imię dziecka Temperatura dziecka Podpis pracownika 

1.       

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

 


