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§ 1  
Informacje ogólne 

1. Przedmiotowa procedura dotyczy wszystkich dzieci - uczniów Szkoły Podstawowej Integracyjnej 

w Świebodzicach, klas I-III, którzy będą odbierani przez opiekunów prawnych po zajęciach lub 

samodzielnie będą opuszczać szkołę: 

1) opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktycznymi lub 

2) rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka,  

oraz uczniów pozostałych klas samodzielnie opuszczających szkołę po indywidualnych 

grupowych konsultacjach. 

 

2. Procedura obejmuje zasady bezpieczeństwa jakie winien spełnić opiekun prawny dziecka, przed 

odbiorem dziecka ze szkoły, po zakończeniu zajęć. 

 

3. Procedura wskazuje również zasady postepowania w przypadku stwierdzenia u dziecka, ucznia, 

podejrzenia lub objawów, które wskazywałby zakażenie koronawirusem lub zachorowaniem na 

Covid-19. 

 

§ 2  
Kto może odebrać dziecko z szkoły 

1. Przepisy prawa oświatowego 1, 2, 3 nie nakładają na placówkę obowiązku wydawania dzieci 

wyłącznie osobom pełnoletnim. Przekazując dziecko osobie wskazanej poprzez pisemne 

upoważnienie  opiekunów prawnych, Dyrektor szkoły (nauczyciel), powinien być przekonany, 

że będzie osoba odbierająca jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu. 

 

2. Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły przez osobę niebędącą jej prawnym opiekunem, 

następuje poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej, z podaniem danych osoby 

odbierającej dziecko, wraz z jej numerem dowodu osobistego oraz wskazaniem terminu 

obowiązywania upoważnienia. Nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby na 

podstawie dowodu osobistego. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji szkoły. Może ono zostać 

w każdej chwili odwołane lub zmienione. 

 

3. W sytuacjach typowych, odbioru dokonują opiekunowie prawni albo krewni (np. dziadkowie). 

Jeżeli dziecko będzie odbierane przez dziadków, którzy nie mają powierzonej nad nim pieczy 

drogą orzeczenia sądowego, wówczas powinno to być potwierdzone przez rodziców stosownym 

upoważnieniem. 

 

4. Ze szkoły może odebrać dziecko 4: 

1) opiekun prawny dziecka, który z mocy prawa sprawuje nad nim opiekę; 

2) pisemnie upoważniona osoba upoważniona przez opiekunów prawnych dziecka, 

zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze z szkoły do miejsca zamieszkania. 

 

                                                 
1 Ustawa z 14 rudnia 20116 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) - art. 68, art. 102. 
2 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) – art. 7. 
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

 (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) - § 2. 
4 Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 682) - art. 92, art. 95 § 3, art. 96 § 1. 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_102_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2215-10459.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_2_o_0_a_7_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-pracownikow-oswiaty/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_2_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/ustawa-z-25-lutego-1964-r.-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2086-10033.html#c_0_k_0_t_2_d_1a_r_2_o_2_a_92_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/ustawa-z-25-lutego-1964-r.-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2086-10033.html#c_0_k_0_t_2_d_1a_r_2_o_2_a_95_u_3_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/ustawa-z-25-lutego-1964-r.-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2086-10033.html#c_0_k_0_t_2_d_1a_r_2_o_2_a_96_u_1_p_0_l_0_i_0
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5. Opiekunowie prawni dziecka mają prawo powierzyć pieczę nad dzieckiem upoważnionej przez 

siebie osobie, upoważniona przez nich osoba nie musi być pełnoletnia, to oni decydują,  

że dziecko ze szkoły odbierać będzie np. starsze rodzeństwo. 

 

PAMIĘTAJ ! 

Dzieci wychodząc poza teren szkoły stają się uczestnikiem ruchu drogowego. Jeśli jedno  

z nich ma mniej niż 7 lat, może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek 

co najmniej 10 lat 5. Przepis ten dotyczy poruszania się dzieci po drogach. Nie wskazuje natomiast 

wieku opiekuna, któremu bezpiecznie można przekazać opiekę nad dzieckiem. 

 

6. Opiekun grupy pod opieka którego pozostaje dziecko ma prawo sprawdzać, komu i w jakich 

okolicznościach przekazują dziecko, ponieważ w momencie przekazywania znajduje się ono 

nadal pod opieką szkoły i na osobie zarządzającej placówką spoczywa obowiązek zapewnienia 

mu bezpieczeństwa. Powinien on wymagać od opiekunów prawnych, którzy upoważniają swoje 

starsze dzieci do odbioru dziecka z szkoły, by składali na piśmie oświadczenia, że odbiera dziecko 

z szkoły osoba niepełnoletnia a oni ponoszą za dziecko przekazane pod jej opiekę całkowitą 

odpowiedzialność. 

 

§ 3  
Dziecko z szkoły może odbierać tylko osoba zdrowa, bez typowych objawów zarażenia 

koronawirusem lub inną chorobą zakaźną, w rodzinie lub wśród osób zamieszkujących wspólne 

gospodarstwo domowe, nie ma osób przebywających na kwarantannie (zalecanej, obowiązkowej) 

oraz nie stwierdzono wśród nich zarażenia koronawirusem. 

 

§ 4  
Kiedy możesz (musisz) odebrać dziecko z szkoły 

1. Dziecko przebywa w szkole w godzinach określonych przez placówkę podanych do powszechnej 

wiadomości (strona internetowa, tablica ogłoszeń, poczta elektroniczna). 

2. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy szkoły, opiekun grupy 

(nauczyciel) zobowiązany jest powiadomić telefonicznie opiekunów prawnych lub osoby 

upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie. 

3. Gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać połączenia lub informacji  

o miejscu pobytu opiekunów prawnych lub osób upoważnionych, opiekun (nauczyciel) oczekuje 

z dzieckiem w szkole maksymalnie do 30 minut. 

4. Po tym okresie, osoba zarządzająca placówką podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego 

komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

dziecka. 

 

§ 5  
W szkole 

1. Dotarłeś przed drzwi wejściowe szkoły: 

1) ubierz rękawiczki, OBOWIĄZKOWO zdezynfekuj swoje dłonie w rękawiczkach, (pojemnik 

znajduje się na wejściu); 

2) wszelkie czynności, pamiętaj wykonywać z założoną maseczkę ochronną, przy zasłoniętych 

ustach, nosie; 

3) drzwi wejściowe do szkoły najprawdopodobniej będą zamknięte, dzwonkiem przywołaj 

pracownika szkoły, nie dotykaj gołą ręką dzwonka; jeżeli drzwi wejściowe będą otwarte, 

wchodzisz w strefą tzw. odbioru dziecka, pozostań tam, nie przemieszczaj się po szkole; 

                                                 
5 Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260) - art. 43. 

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-prawo-o-ruchu-drogowym-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-110-10032.html#c_0_k_0_t_0_d_2_r_5_o_1_a_43_u_0_p_0_l_0_i_0
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4) poprzez domofon lub bezpośrednio pracownikowi szkoły, przedstaw się, podaj imię  

i nazwisko dziecka, które odbierasz z szkoły; 

 

PAMIĘTAJ! 

 Pozostań w wyznaczonej strefie przy wejściu do szkoły (wiatrołap, wydzielona część 

holu, korytarza prze wyjściu z szkoły), w tej wydzielonej części korytarza szkoły może 

przybywać tylko jedna osoba; jeżeli w strefie (umownie) odbioru dziecka znajduje się 

opiekun wcześniej odbierający dziecko, nie wchodź w tą strefę, poczekaj aż tam 

znajdujący się opuszczą ją. 

 Pamiętaj obowiązuje tu zasada: jeden rodzic z dzieckiem na 15 m2 przestrzeni wspólnej, 

oraz o zachowaniu wymaganej odległości tzw. dystansu społecznego tj. min. 2,0 m 

pomiędzy innymi osobami). 

 Jeżeli sytuacja tego wymaga, tylko w strefie odbioru możesz pomóc dziecku ubrać się. 

 

2. Przed wyjściem z budynku szkoły,  zdezynfekuj swoje ręce oraz dziecka, jeżeli ono nie potrafi, 

ale tak aby uniknąć ich dotykania, kontaktu z nimi. 

 

§ 6  
W drodze z szkoły do miejsca zamieszkania 

1. Jeżeli przewozisz dziecko prywatnym pojazdem, komunikacją miejską, prowadzisz dziecko do 

miejsca zamieszkania, pamiętaj aby idąc, opuszczając pojazd, pamiętaj o aktualnie wymaganym 

reżimie sanitarnym. 

2. W przypadku korzystania z transportu publicznego, pamiętaj o przestrzeganiu zasad dotyczących 

i obowiązujących w pojazdach komunikacji miejskiej. (uwaga! mogą okresowo ulegać zmianie). 

3. Również i ty PAMIĘTAJ o ograniczeniu dotykania takich elementów jak drzwi, przyciski, 

uchwyty, a jeżeli wiesz, że będziesz to musiał czynić, wykonuj te czynności mając założoną 

rękawiczkę jednorazowego użytku. 

 

§ 7  
Co musisz wiedzieć odbierając dziecko z szkoły 

1. Odbiór dziecka z szkoły jest możliwy wyłącznie przez opiekunów prawnych bądź inne osoby 

upoważnione pisemnie przez obojga opiekunów prawnych. 

2. Dopuszcza się wydanie dziecka innej osobie, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej 

informacji przez opiekuna prawnego nauczycielowi w formie telefonicznej lub pisemnej; 

nauczyciel sam podejmie decyzję o wydaniu dziecka bez potwierdzenia powyższego u drugiego 

opiekuna prawnego. Informacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz nr dowodu tożsamości 

osoby upoważnionej do jednorazowego odbioru. 

 

§ 8  
Odbiór dziecka z szkoły w sytuacjach wystąpienia niepokojących objawów 

1. Jeśli u dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe (alarmowe), bądź inne nietypowe np. 

związane z urazem dziecka, złym jego samopoczuciem, dziecko zostanie odizolowane od grupy 

w oddzielnym pomieszczeniu po opieką wskazanego pracownika szkoły. Zostaniesz 

niezwłocznie o tym telefoniczne powiadomiony, a jeżeli wcześniej udzieliłeś zgodę na pomiar 

temperatury ciała dziecku, w takim przypadku, taki pomiar zostanie wykonany, dowiesz się 

o wyniku pomiaru. 

2. Dziecko po odizolowane od grupy, winno być przez ciebie niezwłoczne odebrane. 
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3. Możesz być powiadomiony (obowiązuje tu zasada ochrony danych wrażliwych) o konieczności 

odebrania dziecka z szkoły w trybie nagłym bez podania przyczyny. Również możesz być 

poproszony o niezwłoczny odbiór dziecka z szkoły na jego prośbę. 

4. Osoba zarządzająca placówką lub opiekun grupy (nauczyciel), może również podjąć decyzję  

o odbiorze dziecka z szkoły, kiedy: 

1) w jego ocenie dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu; 

2) jeżeli z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach lub jeśli jego 

stan wymaga specjalistycznej opieki, jest przy tym płaczliwe, zmęczone lub poirytowane; 

3) ma gorączkę, wymioty lub biegunkę. 

5. Za objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające osobę zarządzającą placówką lub opiekuna 

grupy (nauczyciela) do poinformowania opiekunów prawnych (tutaj wystarczy poinformować 

jednego z nich) o konieczności zabrania dziecka do domu uważa się: 

1) skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest podwyższona lub 

jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka (swędzące, pęcherzykowate 

wypryski na skórze); 

2) oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, a w oku 

zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku); 

3) zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej 

niż zwykle; 

4) system oddechowy: dziecko ma problemy z oddychaniem; 

5) system trawienia: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 2 godzin zwracało przynajmniej 

dwa razy (chyba że istnieje pewność, że wymioty nie są skutkiem choroby); 

6) jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina wycieka dziecku  

z ust; 

7) ma symptomy poważnych chorób zakaźnych lub jeśli odczuwa ból zęba, gardła, ucha albo 

odczuwa mdłości, nawet jeżeli jego temperatura ciała jest nieznacznie podwyższona. 

 

§ 9  
Kiedy nie będziesz mógł odebrać dziecka z szkoły 

1. Opiekun grupy (nauczyciel) nie wyda tobie dziecka jeżeli: 

1) nie jesteś osoba upoważniona przez obojga opiekunów prawnych dziecka; 

2) podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera opiekun prawny, osoba upoważniona będąca 

pod wpływem lub po spożyciu alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, 

psychotropowych; 

3) przy podejrzeniu, że jeden z opiekunów prawny, postanowieniem sądu nie zachowuje praw 

rodzicielskich, może wówczas poprosić o potwierdzenie powyższego przez drugiego 

opiekuna prawnego; 

4) awanturujesz się, jesteś agresywny, czy pomiędzy przybyłymi obojgiem opiekunów 

prawnych wywiązała się sprzeczka, doszło do wyrywania sobie dziecka itp. 

5) będzie podejrzewał, że nie jesteś w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa w drodze 

powrotnej. 

2. Opiekun grupy (nauczyciel) w razie najmniejszej wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność 

danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości, jeśli okaże się, że 

dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia opiekunów prawnych, osobę zarządzającą placówką 

oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy. 
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§ 10  

Pozostałe ustalenia 

 

1. Wszelkie szczegółowe zasady postepowania w sprawach nie uregulowanych Procedurą określa 

Statut Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach, dostępny na stronie internetowej 

szkoły: https://spswiebodzice.pl/ 

 

2. Uzupełnieniem Procedury są (https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczny-powrot-do-szkol-

wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-

2020-r/): 

1) Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 r.; 

2) Wytyczne_żłobki_przedszkola_III_aktualizacja-1-1; 

3) PREZENTACJA_–_Bezpieczny_powrót_do_szkół_–_konferencja_MEN-1. 

 

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły, Dyrektor szkoły będzie określał ustaleniami 

organizacyjnymi publikowanymi poprzez dziennik elektroniczny czy poprzez podanie do 

wiadomości na tablicach ogłoszeń w pokoju nauczycielskim czy w pomieszczeniu socjalnym 

pracowników obsługi. Decyzją Dyrektora szkoły, ustalenia te będą również publikowane na 

stronie internetowej szkoły. 

https://spswiebodzice.pl/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r/

