
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci  

z zajęć świetlicowych 

w Szkole Podstawowej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie 

w czasie pandemii COVID-19 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.  

w 2020 r. poz. 1378), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1389), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1394), 

5. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji 

Narodowej dla szkół i placówek oświatowych z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

 

Cel procedury:  

1. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania  

dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19, 

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę 

COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.  

 

Czas obowiązywania procedury: 

Od 1 września 2020 r. do odwołania 

 



1. W świetlicy szkolnej stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dziecko ze świetlicy są 

zobligowani do dezynfekcji rąk oraz zakrycia nosa i ust maską, przyłbicą bądź częścią 

odzieży. 

3. Dziecka  chorego  lub  podejrzanego  o  chorobę, w tym przebywającego na kwarantannie, 

nie  należy  przyprowadzać  do świetlicy. 

4. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka. 

5. W przypadku zachorowania dziecka na terenie szkoły rodzice/opiekunowie prawni zostaną 

poinformowani o sytuacji telefonicznie i poproszeni o niezwłoczne odebranie dziecka. 

6. W przypadku zagrożenia życia dziecka szkoła wzywa karetkę pogotowia, przekazując 

dziecko pod opiekę lekarzowi, informując niezwłocznie rodziców/ prawnych opiekunów  

o zaistniałej sytuacji. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły przebywa wraz z dzieckiem  

do momentu przybycia rodziców/ prawnych opiekunów. 

7. Przyjście rodzica/opiekuna prawnego do szkoły po zakończonych lekcjach – gdy dziecko 

przebywa w świetlicy szkolnej jest jednoznaczne z odebraniem dziecka ze świetlicy szkolnej 

(nie ma odwiedzin w świetlicy szkolnej). 

8. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego 

upoważnienia podpisanego przez rodziców/opiekunów. 

9. Nie obowiązują upoważnienia telefoniczne. 

10. Dopuszcza się możliwość odbioru dzieci przez nieletnie rodzeństwo za pisemną zgodą 

rodziców. 

11. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie 

jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 

12. Personel ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy.  

W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego lub upoważnioną  

do odbioru osobę. Jeżeli jest to niemożliwe, personel ma prawo wezwać Policję. 

13. W przypadku, gdy dzieci przebywają na świeżym powietrzu, odbiór dziecka należy 

zgłosić w świetlicy dolnej mieszczącej się na parterze szkoły. 

14. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę 

wskazaną w oświadczeniu poprzez okazanie dowodu osobistego bądź innego dokumentu  

ze zdjęciem. 



15. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 17:30, nauczyciel podejmuje 

próbę kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

16. W przypadku braku możliwości kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi nauczyciel 

powiadamia dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego 

komisariatu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami /prawnymi opiekunami 

dziecka. 

17. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje 

decyzję o powiadomieniu policji. 

18. Rodzice/ opiekunowie prawni lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie 

czasu pracy szkoły (17:30), są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela 

notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki. 

19. Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje Dyrektor. 



 

 

 



 


