
Załącznik 5 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 33 

z dnia 30.08.2022 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  

 Do szkoły rodzic /opiekun prawny ucznia lub osoba upoważniona kieruje 

wyłącznie ucznia zdrowego, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

 Rodzic / opiekun prawny lub osoba upoważniona przyprowadzająca ucznia 

niepełnosprawnego nie może wykazywać objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej 

  Rodzic / opiekun prawny lub osoba upoważniona przyprowadzająca ucznia 

niepełnosprawnego do szkoły może wchodzić do budynku szkoły lub na teren 

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

upoważniona z uczniem, 

 Po przybyciu do szkoły uczeń w pierwszej kolejności powinien udać się do 

łazienki celem umycia rąk wodą z mydłem, 

 Uczeń niepełnosprawny do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które 

w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Rodzic / opiekun 

prawny dziecka powinien zadbać o regularne czyszczenie przyborów 

szkolnych,  

 Uczniom niepełnosprawnym pomaga pracownik szkoły zgodnie z 

harmonogramem opieki, 



 W sytuacji, gdy pracownik szkoły odbierający ucznia niepełnosprawnego od 

rodzica /  opiekuna prawnego ucznia lub osoby upoważnionej zauważy, że ma 

ono  objawy chorobowe sugerujące infekcję lub chorobę zakaźną, niezwłocznie 

powiadamia dyrektora dyżurnego o powziętych zastrzeżeniach. 

 

II. Odbieranie ucznia niepełnosprawnego ze szkoły  

 Rodzic / opiekun prawny ucznia lub osoba upoważniona odbierająca ucznia 

niepełnosprawnego ze szkoły nie może wykazywać objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej, 

 Rodzic / opiekun prawny ucznia lub osoba upoważniona zgłasza odbiór ucznia 

niepełnosprawnego pracownikowi szkoły , 

 Upoważniony pracownik szkoły przygotowuje ucznia niepełnosprawnego do 

wyjścia i odprowadza go do rodzica / opiekuna prawnego lub osoby 

upoważnionej, 

 Uczeń bezpośrednio przed opuszczeniem szkoły myje ręce wodą z mydłem, 

 Wszelkie informacje na temat ucznia niepełnosprawnego rodzic / opiekun 

prawny ucznia lub osoba upoważniona może uzyskać bezpośrednio od 

nauczyciela, przez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty zgodnie z 

„Procedurą komunikacji rodzicami / opiekunami prawnymi uczniów szkoły „ - 

załącznik nr 4 

 

 

 

 

 


