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Załącznik nr 1  
do Zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu 
Nr 8/2020 
 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY W CZASIE 

ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE UCZNIA Z OSOBĄ PROWADZĄCĄ TE ZAJĘCIA 

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY                  

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM  COVID-19  

 

§ 1. Informacje ogólne 

1. W Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu na czas zagrożenia epidemicznego w 

kraju obowiązują wewnętrzne przepisy dotyczące organizacji bezpieczeństwa osób przebywających na 

terenie placówki nazwane “Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły w 

czasie zajęć realizowanych w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem  covid-19” – zwane dalej Procedurami. 

2. W Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu zarządzeniem Dyrektora szkoły 

wprowadza się procedury zapewniające bezpieczne funkcjonowanie placówki w okresie stanu 

epidemii Covid-19.  

3. Podczas przebywania w placówce, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice/opiekunowie 

prawni i uczniowie są zobowiązani do stosowania wszystkich wprowadzonych przepisów 

zapewniających zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się Covid-19. 

4. Wszystkie zajęcia i konsultacje są dobrowolne, prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. 

5. Od 25 maja uczniowie klas VIII będą mogli korzystać ze szkolnych konsultacji ze wszystkich 

przedmiotów, pozostali uczniowie od 1 czerwca. 

 

§ 2. Organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego w Szkole Podstawowej im. 

Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu. 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego ustala się następujące godziny pracy szkoły w zakresie 

organizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych: 8.00 – 15.00. 

2. Do placówek mają wstęp tylko zdrowi pracownicy szkoły i uczniowie. Jeżeli dziecko ma symptomy 

zakażenia koronawirusem i pomiar temperatury dokonany przez rodziców/opiekunów prawnych 

będzie podwyższony, dziecko nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki. 

3. W związku z określeniem przez Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 roku 

wytycznych dla szkół podstawowych, że liczba uczniów w grupie nie może być większa niż 12, a 

minimalna przestrzeń do nauki i innych zajęć dla dzieci wynosi do 4 m2 na jedno dziecko i każdego 

opiekuna, po dokonaniu obliczeń metrażu w salach dydaktycznych szkoły oraz po uwzględnieniu 

wytycznych GIS w zakresie zachowania dystansu społecznego między dziećmi i pracownikami szkoły 

(min. 2 metry), pozwalają dyrektorowi na przyjęcie do szkoły 12 dzieci do jednej grupy. 
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4. Pierwszeństwo skorzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych 

w klasach I-III mają dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni są: 

a) oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służby zdrowia, realizującym zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

b) oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służb mundurowych, realizującym 

zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19, 

c) oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem handlu, realizującym zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

d) oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem przedsiębiorstwa produkcyjnego, 

realizującego zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

e) oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem żłobka lub jednostek systemu 

oświaty, realizującym w miejscu pracy zadania związane z zapewnieniem opieki mieszkańcom Gminy 

Zbąszyń. 

5. W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci na dany typ zajęć niż liczba miejsc będą zastosowane 

dodatkowe kryteria, w następującej kolejności, przy założeniu, że: a) jest najistotniejszym kryterium i 

przy zachowaniu zasady, że rodzic/-ce/ opiekun/-owie prawny/-ni pracuje/-ą: 

a) dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie, w której występuje niepełnosprawność, 

b) dziecko osoby samotnie wychowującej, 

c) dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci niepełnoletnich). 

6. Każda grupa uczniów przebywać będzie w wyznaczonej sali. Dopuszcza się tworzenie grup 

międzyoddziałowych spośród dzieci zgłoszonych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na 

terenie szkoły. 

7. Zajęcia rewalidacyjne będą organizowane w formie stacjonarnej i zdalnej na podstawie 

opracowanego przez dyrektora szkoły harmonogramu i podane do wiadomości uczniów i 

rodziców/opiekunów prawnych zgodnie ze złożonymi przez rodziców/opiekunów prawnych 

deklaracjami. 

8. Konsultacje z nauczycielami będą organizowane w formie indywidualnej i grupowej na podstawie 

opracowanego przez dyrektora szkoły harmonogramu i podane do wiadomości uczniów i 

rodziców/opiekunów prawnych. 

9. Pobyt ucznia w szkole będzie rejestrowany przez nauczyciela sprawującego nad nim opiekę. 

10. Przed wejściem do szkoły uczniowie będą mieli dezynfekowane ręce. 

11. Sale są przygotowane zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 15 maja 2020 roku. 

12. W salach, w których będą przebywali uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub zdezynfekować (dywany, pluszowe zabawki, materiały miękkie i nietrwałe typu: 

puzzle, książki, papiery i inne niemożliwe do dezynfekcji pomoce dydaktyczne). 

13. W salach dydaktycznych, odległość pomiędzy stanowiskami pracy ucznia powinna wynosić min. 

1,5 metra na dziecko. Uczniowie będą siedzieli pojedynczo w ławkach szkolnych. Zastosowana 

zostanie zasada: jeden uczeń – jedna ławka szkolna. 
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14. Na sali gimnastycznej będą mogły przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany 

sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte i zdezynfekowane. 

15. Sale dydaktyczne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy. W razie 

konieczności, wietrzenie będzie odbywać się w czasie zajęć. 

16. Dzieci pod opieką nauczyciela, będą korzystały z boisk szkolnych znajdujących się na terenie 

placówki. Organizacja pobytu dzieci na świeżym powietrzu będzie uwzględniała zachowanie możliwie 

maksymalnej odległości dzieci od siebie oraz zmianowości grup tak, aby nie kontaktowały się ze sobą 

wzajemnie. 

17. Sprzęt na boisku szkolnym wykorzystywany podczas zajęć prowadzonych z dziećmi będzie 

regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

18. Dyrektor szkoły przekaże rodzicom/opiekunom prawnym informacje o wprowadzeniu zajęć 

dydaktycznych realizowanych w czasie pobytu dziecka w szkole, rozkładzie tych zajęć i tygodniowych 

treściach nauczania w poszczególnych oddziałach tych klas. 

19. Wznowiona zostanie praca biblioteki na zasadach opisanych w oddzielnym dokumencie (Załącznik 

nr 2). 

20. Organizacja pracy kuchni i stołówki w szkole będzie uzależniona od liczby uczniów zgłoszonych 

przez rodziców/opiekunów prawnych do żywienia. 

21. Nauczanie z wykorzystaniem form i metod „kształcenia na odległość”, tzw. zdalne nauczanie 

będzie nadal realizowane w klasach I-VIII według planu zajęć opublikowanego na dzienniku 

elektronicznym. 

§ 3. Informacje szczegółowe dla Rodziców 

1.Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się ze wszystkimi procedurami 

bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 obowiązującymi na terenie szkoły. 

2. Chęć udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych 

w klasach I-III oraz w zajęciach rewalidacyjnych rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają pisemnie do 

dyrektora szkoły, a chęć udziału w konsultacjach zgłaszają do nauczyciela prowadzącego konsultacje 

(Załącznik nr 2). 

3. Rodzic/opiekun prawny wypełnia stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania ucznia do szkoły 

(Załącznik nr 1 do Procedur). W celu optymalnej organizacji zajęć, deklarację dostarcza najpóźniej do 

piątku do godz. 9.00 w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć. W przypadku przesłania skanu 

wypełnionej i podpisanej deklaracji na adres e-mail szkoły, oryginał dostarcza pierwszego dnia 

przyjścia dziecka do szkoły, który może nastąpić zawsze od poniedziałku nowego tygodnia. Deklaracje 

są dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej placówki. 

4. Na podstawie złożonych deklaracji, dyrektor kwalifikuje dzieci, które będą w pierwszej kolejności 

uczęszczały do szkoły. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są na bieżąco do przekazywania dyrektorowi lub 

wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Mają też obowiązek zgłoszenia powyższej sytuacji dyrektorowi szkoły. 
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7. Do szkoły przyjmowane są tylko zdrowe dzieci, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 stopni C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, 

bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). 

8. Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii (np. katar, kaszel) oraz niemożności 

stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem, w czasie 

trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii 

wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego lub innego specjalistę. 

9. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do szkoły zabawek i innych przedmiotów niezwiązanych 

z procesem dydaktycznym,  w tym także telefonów komórkowych. 

10. W czasie pobytu dziecka w szkole rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odbierania 

telefonów z placówki. 

11. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. 

12.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są także do: 

a) zmierzenia dziecku temperatury przed jego wyjściem do szkoły, 

b) bezwzględnego pilnowania, aby dziecko nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów, zabawek do 

placówki, 

c) systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą 

z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz odpowiednim 

sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania, 

d) zapewnienia dziecku maseczki. 

§ 4. Organizacja zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych. 

1.  Od dnia 18 maja 2020 r. w szkole jest  możliwość prowadzenia się zajęć rewalidacyjnych. 

2.  Rodzice wyrażają pisemną zgodę na zajęcia w formie stacjonarnej z zachowaniem zasad sanitarnych 

lub w formie zdalnej. 

§ 5. Przyprowadzanie i odprowadzanie uczniów. 

1.    Do szkoły przyprowadzane są tylko uczniowie zdrowi.  

2.    Rodzic pisemnie wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. 

3.    Rodzice przyprowadzający/ odbierający dziecko ze szkoły mają obowiązek zachowywać dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz w odniesieniu do innych uczniów i ich 

rodziców/opiekunów wynoszący min. 2 m. 

4.    Każdorazowo przed wejściem do budynku uczniom mierzona jest temperatura. W przypadku 

podwyższonej temperatury dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły. 

6.    Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać ucznia do szkoły.  

7.    Przy wejściu do budynku szkoły, w przedsionku, obligatoryjnie WSZYSCY wchodzący dezynfekują 

ręce.  



   
 

 5 z 8  
 

8.     W wyznaczonym czasie rodzic (obligatoryjnie posiadający maseczkę/materiał zasłaniający usta i 

nos) przyprowadza dziecko do wejścia nr 2 (środkowe wejście od ulicy, przy wejściu do sekretariatu), 

przekazuje dziecko pracownikowi szkoły, który zaprowadza je do sali zajęć. 

9.    W wyznaczonym miejscu rodzic lub opiekun (jw. posiadający maseczkę / materiał zasłaniający usta 

i nos) oczekuje na dziecko przy wejściu do szkoły. Pracownik przyprowadza dziecko, przy wyjściu 

dezynfekuje ręce sobie i dziecku, przekazuje dziecko rodzicowi, który zabiera ucznia do domu. 

10.    Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić na teren szkoły. 

§ 6. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni. 

1.    Przy wejściu na teren szkoły wszyscy są zobligowani do dezynfekcji rąk – środki dezynfekujące 

znajdują się w przedsionku w wejściu nr 2 do szkoły.  

2.    Rodzice/opiekunowie/osoby trzecie mają zakaz wchodzenia na teren szkoły. Tylko w 

uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dyrektora lub zastępcy dyrektora osoba postronna może wejść, 

po uprzedniej dezynfekcji rąk, z zakrytym nosem i ustami maseczką ochronną.  

3.    Dzieciom i pracownikom wchodzącym do szkoły każdego dnia będzie mierzona temperatura, po 

wcześniejszej zgodzie rodzica/opiekuna oraz pracowników. 

4.    Dyrektor, zastępca dyrektora lub osoba upoważniona monitorować będą codziennie prace 

porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, włączników światła itp.) i powierzchni płaskich, 

w tym blatów, zabawek i sprzętów używanych w salach. 

5.    Podczas dezynfekcji ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujące się na opakowaniach 

środków dezynfekujących. 

6.    Personel opiekujący się uczniami i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w środku ochrony osobistej 

- jednorazowe rękawiczki i maseczki/przyłbice. 

7.    Toalety są na bieżąco dezynfekowane. 

8.    W toaletach wywieszone są plakaty i piktogramy z instrukcjami prawidłowego mycia rąk, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji znajdują się instrukcje. 

§ 7. Dezynfekcja sal i łazienek. 

Procedury dotyczą zasad postępowania pracowników szkoły podczas dezynfekcji sal i łazienek.  

Pracownicy szkoły  zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej na 

czas zagrożenia wirusem SARS- COV-2. Szczególnie dotyczą pracownika sprzątającego, ale i 

pozostałych pracowników, którzy w trakcie wykonywania swojej pracy, również dydaktycznej i 

opiekuńczej, z różnych przyczyn, muszą dokonać dezynfekcji. 

Dezynfekcja pomieszczeń: 

1.    Pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed każdorazowym 

wejściem do budynku. 

2.    Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po wykonaniu 

czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek i innych powierzchni w szkole. 
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3.    Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać środków 

ochrony osobistej, w tym rękawic, maseczek ochronnych lub przyłbic. 

4.    Pracownicy szkoły myją i dezynfekują sale i łazienki dla uczniów oraz dla personelu co najmniej 

dwa razy dziennie, w czasie gdy w pomieszczeniu nie przebywają żadne inne osoby. 

5.    Pracownicy szkoły zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie oraz 

dezynfekować powierzchnie dotykowe, takie jak: poręcze, klamki, uchwyty, włączniki, co najmniej dwa 

razy dziennie, tj. po przyprowadzeniu uczniów do szkoły oraz po ich wyjściu. 

6.    Pracownicy szkoły sprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami w salach i 

pomieszczeniu do spożywania posiłków przed każdym posiłkiem i po każdym posiłku dzieci. 

7.    Pracownicy szkoły zobowiązani są myć i dezynfekować zabawki lub inny sprzęt, po każdym użyciu 

przez dziecko (chyba, że jest tyle zabawek/sprzętów, że każde dziecko używa innych/innego). 

8.    Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas 

korzystania z płynów do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich należy ściśle 

przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. 

9.    Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i 

sprzętu tak, aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

§ 8. Dezynfekcja pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek 

1.    Podczas mycia pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek  w pierwszej kolejności należy uważnie 

wyczyścić przedmiot, dokładnie myjąc jego powierzchnię chusteczkami czyszczącymi lub wyszorować 

jego powierzchnię specjalnym preparatem (np. szarym mydłem lub mydłem w płynie) i przemyć ciepłą 

wodą. W ten sposób usuwamy brud, tłuszcz, a także wiele bakterii. Podczas mycia należy zwrócić 

uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate powierzchnie. 

2.    Przedmioty należy spryskać preparatem do dezynfekcji, pozostawić do wyschnięcia a następnie 

dokładnie spłukać wodą. Nie należy stosować tych preparatów do zabawek i przedmiotów 

pluszowych, papierowych itp., dlatego zostają one wyłączone z użytkowania szkoły. 

3.    Należy przestrzegać minimalnych czasów dezynfekcji wpisanych na używanych preparatach – te 

czas gwarantuje usunięcie mikrobów w warunkach czystych. W przypadku krótszej ekspozycji na 

preparat wirusy i bakterie mogą wykazać częściową odporność na działanie środka dezynfekującego.  

4.    Należy dezynfekować również ławki znajdujące się na zewnątrz.  

 

§ 9. Komunikowanie się na drodze nauczyciel – dyrektor, nauczyciel – rodzic na czas pandemii. 

Sprawna komunikacja z rodzicami w czasie pandemii pomoże szybko zadziałać w sytuacji zagrożenia 

zdrowia. Najszybszą formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem lub 

dyrektorem w okresie pandemii wirusa SARS-COV-2 jest kontakt telefoniczny, a jeśli jest niemożliwy, 

to poczta elektroniczna lub komunikatory społecznościowe. 

1.    Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów 

telefonów, adresów zamieszkania, by móc się z nimi kontaktować w sytuacji koniecznej, tj. 

stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka. 
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2.    Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służył do szybkiej komunikacji 

z nimi w razie potrzeby. 

3.    Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora szkoły służący do szybkiej 

komunikacji. 

 

§ 10. Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażeniem wirusem sars – cov – 2. 

1.    Dyrektor wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

2.    Do pracy w szkole mogą przychodzić TYLKO OSOBY ZDROWE, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

3.    Nie należy angażować w zajęcia z dziećmi i opiekę pracowników i personelu powyżej 60. roku życia 

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

4.    Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. Pomieszczenie 

powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób. 

5.    W w/w pomieszczeniu nie powinno być sprzętów oraz przedmiotów, których nie można 

dezynfekować lub prać (np. dywanu). 

6.    W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie COVID – 19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować go od 

pozostałych pracowników i młodzież, powiadomić Stację Sanitarno–Epidemiologiczną i stosować się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

7.    Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu 

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itd.) oraz powierzchnie 

płaskie. 

8.    Po zauważeniu symptomów choroby u dziecka, np. kaszel, gorączka, duszność i problemy z 

oddychaniem, wyznaczona przez dyrektora osoba niezwłocznie dezynfekuje ręce i ubiera środki 

ochrony osobistej, a następnie przechodzi do wyznaczonej sali izolacji – pozostaje z nim, zachowując 

maksymalnie bezpieczną odległość minimum 2 m do momentu odebrania przez rodziców. 

9.    Nauczyciel, pod opieką którego było dziecko, niezwłocznie powiadamia Dyrektora i przeprowadza 

pozostałe dzieci do wyłączonego z użytkowania pomieszczenia. 

10.    Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i pracowników zawiadamia jednostkę 

Stację Sanitarno–Epidemiologiczną oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach 

chorobowych i i podejrzeniu wystąpienia na terenie szkoły zachorowania na COVID – 19. 

11.    Dyrektor stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń przekazanych przez Stację 

Sanitarno–Epidemiologiczną dotyczących dalszych procedur. 

12.    Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów lub natychmiastowego oddzwaniania. 

13.    Nauczyciel opiekujący się grupą o zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych 

dzieci. 
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14.    Pomieszczenia, w których przebywało dziecko, jest natychmiastowo dezynfekowane.  

15.    Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji i przechowuje ją w dokumentacji szkoły. 

17.    Dyrektor zawiadamia o sytuacji organ prowadzący. 

§ 11. Przekazanie rodzicom dziecka podejrzanego o zakażenie. 

1.    By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID – 19, rodzice/prawni 

opiekunowie zobowiązani są  zobowiązani  do poinformowania sekretariatu o gotowości odbioru 

dziecka ze szkoły. Pracownikowi/ nauczycielowi sprawującemu opiekę rodzic podaje imię i nazwisko 

dziecka, po które przyszedł. 

2.    Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony osobistej w postaci 

rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed obiorem dziecka rodzic/prawny opiekun 

dezynfekuje ręce płynem znajdującym się przed głównym wejściem do budynku szkoły.  

3.    Dziecko zostaje przekazane rodzicowi/opiekunowi prawnemu przez pracownika szkoły, który się 

nim opiekował w izolatce. 

4.    Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko z izolatki do 

ustalonego miejsca odbioru dziecka (np. korytarz przed wejściem głównym do budynku) i czeka na 

otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując dystans 2 m. od rodzica/opiekuna 

prawnego, opiekun najpierw identyfikuje rodzica/opiekuna, a później przekazuje dziecko. 

5.    Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może prosić rodzica/opiekuna o 

okazanie dowodu tożsamości. 

6.    W razie potrzeby rodzic/opiekun prawny może wejść do korytarza szkolnego. 

7.    Osoba opiekująca się dzieckiem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje dziecko 

rodzicowi/opiekunowi prawnemu oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie 

zaobserwowano u dziecka. Może przekazać rodzicowi również numery telefonów do zawiadomionej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji rodzic/opiekun prawny 

opuszcza szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi. 

8.    Jeśli rodzic/opiekun prawny nie posiada środków ochrony osobistej, nie zostaje wpuszczony do 

budynku szkoły. W tej sytuacji należy poprosić rodzica, by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od 

drzwi do budynku i wypuścić dziecko do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy rodzic je 

przejmie.  

9.    Jeśli rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko nie posiada środków ochrony osobistej, stanowi 

to wykroczenie. Dyrektor szkoły ma prawo zgłosić je do organów ścigania. 

10.    Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce, który oddał dziecko rodzicowi/opiekunowi 

prawnemu, dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje środki ochrony osobistej. 

11.    Izolatka, w której przebywało dziecko, jest dokładnie wietrzona, dezynfekowana za pomocą 

odpowiednich detergentów. 

§ 12. Termin obowiązywania procedur 

Procedury obowiązują w szkole od 25 maja 2020 r. do odwołania. 

 


