
SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 

IM. 68. WRZESIŃSKIEGO PUŁKU PIECHOTY WE WRZEŚNI 

Procedury bezpieczeństwa dla rodziców uczniów  

Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty  we Wrześni w 

związku ze stanem epidemicznym COVID-19 

 

Opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia; Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych 

do przyprowadzania  dzieci do szkoły i odbierania ich. 

Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym – zasady ogólne 

1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest podpisać oświadczenie dotyczące nieprzebywania 

na kwarantannie, braku kontaktu z osobą zarażoną na COVID-19,             a także zobowiązać 

się do przestrzegania procedur bezpieczeństwa, funkcjonujących w szkole oraz stosować się 

do wytycznych również poza nią. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie będą przyprowadzali dziecko do szkoły,                             

(do wyznaczonych wejść) w określonym czasie. Uczeń przychodzący samodzielnie do szkoły  

również stawia się w wyznaczonym miejscu i czasie. Nauczyciel dyżurny nadzoruje czynności 

sanitarne i pozwala na wejście do szkoły/do sali.   W przypadku, gdy jedna osoba czeka przy 

drzwiach, kolejna  zobowiązana jest  do zachowania zasad dystansu społecznego - 

odległości min. 1,5 m. 

3.  Wskazane jest, aby dziecko do szkoły przyprowadzała tylko jedna osoba dorosła, bez 

osób towarzyszących, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz wyłącznie w 

przypadku, gdy nie został nałożony na nią obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

4. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości między osobami 

przyprowadzającymi/odbierającymi dziecko. 

5. Do szkoły przychodzi tylko dziecko zdrowe, nie przebywające  na kwarantannie, 

zaopatrzone w maseczkę, którą zakłada w przestrzeniach wspólnych. 

6. Obowiązuje zakaz przyprowadzania do szkoły dzieci chorych (katar, kaszel, gorączka) i z 

objawami grypy. 

7. Sale, kuchnia, zmywalnia, łazienki, powierzchnie płaskie, meble  i pomoce dydaktyczne 

będą dezynfekowane przynajmniej raz dziennie podczas nieobecności dzieci. 



Procedury na wypadek wystąpienia objawów infekcji 

 

1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w szkole zauważono jakiekolwiek symptomy 

infekcji (podwyższona temperatura, złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, 

przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, kaszel, itp.), zostaje 

niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium. 

2. Gdy u dziecka stwierdzi się podwyższoną temperaturę, rodzic zobowiązany jest                  do 

kontaktu z pediatrą i ustalenia przyczyny jej wystąpienia. Dziecko może  wrócić do szkoły 

pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów. 

3. Nauczyciel zajmujący się dzieckiem z „podejrzeniem choroby”, bezzwłocznie zakłada 

maseczkę i rękawiczki. 

4. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma 

obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez nauczyciela. 

5. Dyrektor powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną o zaistniałej w szkole sytuacji. 

6. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel, 

gorączka) zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza miejsce pracy. Dalej 

postępuje zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

7. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu, niezwłocznie zgłasza ten fakt 

dyrektorowi, który podejmuje dalsze działania zgodnie z wytycznymi. 

 

Warunki pobytu 

1. W okresie pandemii rodzice nie będą otrzymywać informacji ustnych od opiekunów o 

przebiegu dnia dziecka, chyba, że wystąpi taka konieczność. Wtedy nauczyciel  skontaktuje 

się z rodzicem na zasadach, obowiązujących przy kształceniu                                na odległość. 

2. Rodzic/opiekun prawny powinien niezwłocznie odebrać dziecko, które poczuje się źle, 

sprawdzić jego stan zdrowia, udać się do lekarza i jak najszybciej  poinformować 

nauczyciela, a ten dyrektora szkoły, o stanie zdrowia dziecka. 

Spotkania z nauczycielem/dyrektorem 

1. W szczególnych przypadkach rodzic ma prawo umówić się telefonicznie                                     

z nauczycielem  czy dyrektorem placówki na osobiste  spotkanie, które odbywać się będzie 

na terenie placówki. 

2. W czasie osobistego spotkania rodzic powinien dostosować się do przyjętych   zaleceń: 

przyjść punktualnie na spotkanie, mieć maseczkę ochronną, rękawiczki, zachować 

ostrożność, zająć miejsce wyznaczone przez pracownika. 

3. Na umówione spotkanie rodzic przychodzi sam (bez dziecka oraz osób towarzyszących). 



4. Jeśli rodzic umówiony na spotkanie będzie miał symptomy choroby, spotkanie  nie odbędzie 

się. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora,           

     tj. 01.09.2021 r. 

2. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę 

lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów. 

3. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i rodziców dzieci. 

4. Procedury obowiązują do odwołania. 

                                                         - Dyrektor Szkoły -                                                      


