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Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 66  

we Wrocławiu 

1.  Dziecko przyprowadzane i odbierane jest wyłącznie przez rodzica/ prawnego 

opiekuna/  wskazaną pisemnie osobę przez rodzica/ prawnego opiekuna. 

2. Dziecko przyprowadzane do szkoły jest od godziny 8.00- 8.30. Po godzinie 8.30 

dziecko nie będzie przyjęte.  Pracownik przyjmujący dzieci, po 8.30 oddelegowany 

jest do innych czynności. Dziecko przyprowadzane jest w maseczce  wielokrotnego 

użytku. Maseczka powinna być podpisana. 

3. Dziecko przed wejściem do o placówki ma mierzoną temperaturę.  

4. Rodzic/ prawny opiekun, który przyprowadza odbiera dziecko z placówki musi być 

zabezpieczony w maseczkę i rękawiczki jednorazowe 

5. Rodzic/ prawny opiekun nie ma wstępu na teren szkoły. Dziecko przekazuje 

 i odbiera w drzwiach od osoby do tego upoważnionej, która ubrana jest w środki 

ochrony (rękawiczki, przyłbica, maseczka). 

6. Do szkoły mogą być przyprowadzone tylko dzieci zdrowe bez żadnych objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (kaszel, katar, duszności, wysypka, 

biegunka, podwyższona temperatura po wyżej 37°C) 

7. Dzieci przyprowadzają i odbierają tylko i wyłącznie  osoby zdrowe 

8. Przyprowadzają i odbierają dzieci wyłącznie rodzice/ opiekunowie prawni (bez 

udziału innych osób np. dziadków, starszego, młodszego rodzeństwa)/ bądź osoba 

upoważniona pisemnie przez rodzica/prawnego opiekuna 

9. Jeżeli w domu przebywają osoby na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły. 

10. Dziecko odbierane jest z placówki do godziny 16.00. 

11. Rodzic sygnalizuje przyprowadzenie dziecka dzwonkiem przy drzwiach głównych 

12. Rodzic sygnalizuje przyjście po dziecko dzwonkiem 

13. Rodzic odbiera najwcześniej dziecko o godzinie 14.00 (wówczas dzieci muszą 

przebywać w swoich salach.  Rodzic, który chce odebrać dziecko wcześniej, musi ten 

fakt zgłosić rano pisemnie. 

14. Rodzic odbiera dziecko wyłącznie z budynku Szkoły. Osoba, która przychodzi po 

dziecko nie może przemieszczać się po terenie szkoły (teren zielony)  

15. Rodzic nie może odebrać dziecka z terenu zielonego, gdzie przebywa grupa dzieci 

bawiąca się na wyznaczonym terenie. 


