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 Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Bydgoszczy w czasie epidemii 

wirusa SARS-Cov-2 

 

I. Zakres procedury: 
Procedura dotyczy zachowania się podczas przyprowadzania i odbioru dzieci z placówki        
w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-Cov-2.  
 

 
II. Ogólne zasady postępowania: 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 
lub w izolacji w warunkach domowych. 

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

3. Wejście główne przeznaczone jest dla dzieci i ich rodziców/opiekunów. W 
przedsionku szkoły rodzic przekazuje dziecko nauczycielowi, pracownikowi 
szkoły. Opiekun przyprowadzający dziecko mają zakryte usta i nos 
maseczką/przyłbicą. 

4. Dziecko po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce lub idzie umyć ręce do łazienki. 

5. Dziecko przyprowadza i odbiera 1 rodzic/ opiekun prawny. 

6. Dziecko nie może przynosić zabawek, maskotek i innych tego typu przedmiotów    
z domu. 

7. Dziecko musi być wyposażone w przybory szkolne.  
8. Dziecko musi być zaopatrzone w osobisty płyn dezynfekujący lub chusteczki 

nawilżane. 

9. Dziecko nie zabiera ze szkoły do domu żadnych zabawek lub tego typu rzeczy. 
10. Rodzic/ opiekun prawny wchodzi do wyznaczonej części placówki – przedsionek. 
11. Jeżeli na wejście do budynku szkoły oczekują inni rodzice/opiekunowie prawni, 

stają w odległości 2 metrów od innych osób. 
12. Osoby dorosłe wchodzące do szkoły mają obowiązek osłonić usta i nos, przy 

wejściu do placówki należy zdezynfekować ręce. 
13. Osoby przyprowadzające/odbierające dziecko nie mają bezpośredniego kontaktu z 

nauczycielem/ wychowawcą grupy, dyrektorem. Zalecany jest  kontakt mailowy i 
telefoniczny. 
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14. Sekretariat do bezpośredniego kontaktu z rodzicami (odbieranie i dostarczanie 
dokumentów) otwarty jest w poniedziałki w godzinach 8:00- 11:00  i w piątki w 
godzinach 11:00-15:00. W pozostałe dni tygodnia sekretariat dostępny.  
telefonicznie. 

15. Spotkanie z dyrektorami, psychologiem lub pedagogami możliwy po uprzednim 
kontakcie telefonicznym. 

 
 


