
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 37/08/2022 Dyrektora ZKiW w Kolbudach z dnia 29.08.2022  

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka oddziałów przedszkolnych, 

klas I-III na zajęcia lekcyjne/ z zajęć lekcyjnych oraz wchodzenia do budynku 

szkoły uczniów klas IV-VIII w ZKiW w Kolbudach opracowana na podstawie 

wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i  ponadpodstawowych  od                 

1 września 2022 r. 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze  szkoły mają 

obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników 

placówki, jak i innych rodziców i ich dzieci. 

3. Do szkoły mogą być przyprowadzani i z niej odbierani uczniowie przez 

opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

4. Rodzice/opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci  wchodzą do 

budynku szkoły wejściem zachowując zasady: 

▪ 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi 

5. Opiekunowie  odprowadzający i odbierający  dzieci  oddziałów przedszkolnych                     

wchodzą i wychodzą  do szkoły wyłącznie wejściem bocznym Nr 2 (wejście za 

salą gimnastyczną). Wejście otwarte jest w godzinach 06:30 – 17:00. 

Rodzice/opiekunowie uczniów oddziałów przedszkolnych „0” nie wchodzą do sal 

zajęć dydaktycznych. Przekazują dziecko dyżurującemu pracownikowi na 

parterze, hol przy szatni dla oddz. przedszkolnych.                    

6. Uczniowie klas I-III  wchodzą do budynku szkoły i szatni szkoły wejściem Nr 1. 

7. Uczniowie klas I-III mogą wejść do budynku szkoły i do szatni                                                            

z 1 rodzicem/opiekunem. 

8. Odbierając dziecko z klasy I-III po zajęciach lekcyjnych z szatni lub ze świetlicy 

rodzice wchodzą do budynku szkoły i wychodzą ze szkoły wyłącznie wejściem                   

Nr 1. 

9. Uczniowie klas I-III, którzy przyjdą do szkoły przed 7:45 udają się do świetlicy.                            

Od godziny 7:45  uczniowie klas II-III idą bezpośrednio pod salę lekcyjną. 

W miesiącu wrześniu uczniowie klas I przyprowadzani są do klas przez 

nauczyciela.  

Uczniowie 6- letni poruszają się po szkole pod opieką nauczyciela. 

10. Uczniowie klas IV-VIII wchodzą i wychodzą  do/ze szkoły  wejściem głównym Nr 1.  

11. W przypadku wcześniejszego przybycia do szkoły przed rozpoczęciem planowych 

lekcji, uczniowie klas I-VIII obowiązkowo udają się do świetlicy szkolnej. 

12.  Uczeń nie może przebywać na holu szkolnym oczekując na rozpoczęcie zajęć 

lekcyjnych. Rodzice mają obowiązek zapisania dziecka do świetlicy szkolnej  

w przypadku wcześniejszej godziny przyjścia/ lub przyjazdu autobusu do 

szkoły,  przed planowaną godziną rozpoczęcia przerwy przed lekcjami. 



13. Po wejściu do budynku uczniowie klas IV-VIII udają się do szatni, następnie do 

wyznaczonej sali lekcyjnej, zgodnie z planem lekcji. 

14. Zaleca się po wejściu do szkoły mycie rąk wodą i mydłem. 

15. Po zakończonych lekcjach nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję w  klasach I-III 

sprowadza dzieci do szatni.  

16. Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka 

powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie i dezynfekcję) zabawek i innych 

rzeczy. 

17. Zaleca się częste wietrzenie sal, części wspólnych . 

 

 


