
Załącznik 1 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 42 
z dnia 28.08. 2020 r.  

 

 
Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów niepełnosprawnych  

ze szkoły 

Do przyprowadzania i odbierania uczniów niepełnosprawnych ze szkoły uprawniony jest 

wyłącznie rodzic/ opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie ( pełniąca rolę 

opiekuna ucznia niepełnosprawnego przy dowozie do szkoły/odbiorze ze szkoły 

organizowanym przez organ prowadzący szkołę). 

 

I. Przyprowadzanie ucznia niepełnosprawnego do szkoły 

 

1. Do szkoły rodzic/ opiekun prawny ucznia lub osoba upoważniona kieruje wyłącznie 

ucznia zdrowego, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, 

gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka. 

2. Uczniowie niepełnosprawni przychodzą do szkoły zdrowi. 

3. Uczniowie niepełnosprawni przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach.. 

Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu. 

4. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać ucznia niepełnosprawnego,  

u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie. 

5. Rodzic/ opiekun prawny ucznia lub osoba upoważniona przyprowadzający ucznia 

niepełnosprawnego do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch 

metrów. 

6. Rodzic/ opiekun prawny ucznia lub osoba upoważniona przyprowadzający ucznia 

niepełnosprawnego ze szkoły może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca 

wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic / opiekun prawny ucznia lub osoba 

upoważniona z uczniem i w odstępie 2 metrów od kolejnego rodzica/ opiekun prawny 

ucznia lub osoba upoważniona z uczniem. Rodzic/ opiekun prawny ucznia lub osoba 

upoważniona i uczeń muszą posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki 

jednorazowe. 

7. Rodzic/ opiekun prawny ucznia lub osoba upoważniona odprowadzający oraz 

uczniowie niepełnosprawni przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz 

usta.  

8. Rodzic/ opiekun prawny ucznia lub osoba upoważniona przy wejściu do szkoły jest 

zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku 

bezdotykowym przy wejściu bocznym nr 19 od strony parkingu. 

9. Uczeń niepełnosprawny do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w 

czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać 

się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich 

pożyczać. 

10. Uczniom niepełnosprawnym pomaga pracownik szkoły zgodnie z harmonogramem 



opieki. 

11. W sytuacji, gdy pracownik szkoły odbierający ucznia niepełnosprawnego od rodzica/ 
opiekuna prawnego ucznia lub osoby upoważnionej zauważy, że ma ono objawy 
chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, niezwłocznie powiadamia wicedyrektora 
dyżurnego o powziętych zastrzeżeniach. 
 

12.  Rodzic / opiekun prawny ucznia lub osoba upoważniona przebywający w sytuacji 

wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz 

zdezynfekować ręce przed wejściem. 

13. Uczniowie niepełnosprawni przemieszczający się ciągami komunikacyjnymi na 
terenie szkoły mają obowiązek noszenia maseczek. 
 

 

 

II. Odbieranie ucznia niepełnosprawnego ze szkoły.  

 

1. Rodzic/ opiekun prawny ucznia lub osoba upoważniona odbierający ucznia 

niepełnosprawnego  ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos 

i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu 

dezynfekującego. 

2. Rodzic/ opiekun prawny ucznia lub osoba upoważniona zgłasza odbiór ucznia 

niepełnosprawnego pracownikowi szkoły.  

3. Upoważniony pracownik szkoły przygotowuje ucznia niepełnosprawnego do wyjścia  i 

odprowadza go do rodzica/ opiekuna prawnego ucznia lub osoby upoważnionej.  

4.  Uczeń bezpośrednio przed opuszczeniem szkoły myje ręce. 

5. Pracownik szkoły przekazuje ucznia przy wejściu bocznym (od strony parkingu) 

rodzicowi/ opiekunowi prawny ucznia lub osobie upoważnionej, zachowując dystans 

społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami/ opiekunami 

prawnymi ucznia lub osobami upoważnionymi oczekującymi na odbiór ucznia. 

6. Wszelkie informacje na temat ucznia niepełnosprawnego  rodzic/ opiekun prawny 

ucznia lub osoba upoważniona może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez 

kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem zgodnie z „Procedurą komunikacji z 

rodzicami uczniów szkoły” (załącznik  6). 

 

 


