
    

 

 

Procedury funkcjonowania  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 46 w Szczecinie  

dla oddziału przedszkolnego  

w czasie epidemii COVID-19  

 (obowiązują od 1 września 2021 r. do czasu odwołania) 

 
 

opracowane na podstawie 

 

 Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja; wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 

374, 567 i 1337) 

 Wytycznych MEN, MZ, GIS dla szkół podstawowych i ponad podstawowych – tryb pełny i stacjonarny - 

obowiązujące od 1 września 2021 r. 
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I.  Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego 
 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 
 

2.  Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać 

dziecka do szkoły. 
 

3. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że przyprowadzone do szkoły dziecko nie jest zdrowe, 

pracownik szkoły/nauczyciel informuje dyrektora lub osobę przez niego wyznaczoną, która 

podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka na zajęcia w danym dniu. 
 

4. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez osoby zdrowe.  
 

5. Rodzic/opiekun z objawami wskazującymi na chorobę nie będzie wpuszczony do szkoły. 
 

6. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
 

7. Przy wejściu do szkoły zamieszczona jest informacja o obligatoryjnym obowiązku dezynfekowania 

rąk przez dorosłych oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Szkoła umożliwia wszystkim 

wchodzącym do jej budynku skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 
 

8. W przypadku dezynfekcji rąk przez dziecko pojemnik z płynem odkażającym obsługuje 

rodzic/opiekun lub wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik. 
 

9. W przypadku odbywania przez dziecko z oddziału przedszkolnego okresu adaptacyjnego 

rodzic/opiekun dziecka za zgodą dyrektora szkoły może przebywać na terenie placówki (w celu 

zaprowadzenia dziecka do szatni i wyznaczonej sali) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: 

1) osłona ust i nosa; 

2) rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk; 

3) tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa inna osoba w izolacji w warunkach 

domowych; 
 

oraz zachowując zasady: 

a) jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi; 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min.1,5 m; 

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m. 
 

11. Przed wejściem do sali rodzic/opiekun nadzoruje umycie w toalecie szkolnej przez dziecko rąk wodą  

i mydłem w płynie.  
 

12. Jeżeli kilkoro rodziców/opiekunów przyjdzie jednocześnie, czekają przed wejściem do szkoły na 

przyjęcie dziecka zachowując przepisowe odległości. 
 

13. Po okresie adaptacyjnym dziecka rodzice/opiekunowie nie wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły.  

Dziecko przekazywane jest przez rodzica/opiekuna przy wejściu do szkoły wyznaczonemu przez 

dyrektora placówki pracownikowi.  
 

14. W szkole nie ma obowiązku zakrywania przez dzieci z oddziału przedszkolnego ust i nosa Nie ma 

jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 
 

15.  Rodzic/opiekun odbierający dziecko ze szkoły zgłasza przy wejściu do placówki pracownikowi imię  

i nazwisko dziecka (nie wchodzi do przestrzeni wspólnej szkoły). 
 

16. Rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do: 
 

a) podania w ciągu trzech pierwszych dni nauki swojego adresu mailowego oraz  co najmniej 

dwóch numerów telefonów umożliwiających szkole kontakt z nimi (rodziców / osób 

zdeklarowanych do szybkiego odbioru dziecka w razie potrzeby); 
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b) ustalenia z wychowawcą sposobów szybkiej i skutecznej komunikacji pomiędzy rodzicami  

a wychowawcą (grupy klasowe na komunikatorach); 
 

c) do przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny w okresie epidemii, takich jak: 

nieprzytulanie i niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie 

ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 
 

17. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka, jeśli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych 

 

II.  Organizacja opieki w oddziale przedszkolnym  

1. Grupa dzieci wraz z nauczycielem przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 
 

2. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 
 

3. Przed rozpoczęciem zajęć dzieci pod opieką nauczyciela myją w toalecie ręce wodą  

i mydłem w płynie, zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. 
 

4. W sali dostępny jest bezdotykowy termometr. 
 

5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać, lub 

dezynfekować, zostały zabezpieczone i nie ma do nich dostępu. 
 

6. Wykorzystywane do zajęć przybory sportowy (np. piłki, skakanki) są po zakończeniu zajęć myte lub 

dezynfekowane. 
 

7. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci do szkoły i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach rolą nauczycieli jest 

nadzorowanie, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, a rolą rodziców/opiekunów - 

regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcja zabawek. 
 

8. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone  

w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 
 

9. Dziecko nie dzieli się z innymi przyniesionym do szkoły jedzeniem i piciem 
 

10. Sala wietrzona jest co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby również 

podczas zajęć. 
 

11. Grupa dzieci z oddziału przedszkolnego nie styka się z grupami innych dzieci przebywających  

w szkole. 
 

12. Nauczyciele zachowują  dystans między sobą w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.  
 

13. Personel kuchenny nie ma  kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami. 
 

14. Dzieci mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodzonego placu zabaw 

należącego do szkoły, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.  
 

15. Zapewnia się  podczas pobytu na dworze możliwie maksymalną odległość między dziećmi.  
 

16. Szkoła w okresie epidemii nie organizuje wyjść grupowych i wycieczek, wyjazdów integracyjnych, 

do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 
 

17. Nauczyciele zobowiązani są do: 
 

a) regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowania dzieci, aby myły prawidłowo ręce, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie z pobytu na świeżym 

powietrzu oraz  po skorzystaniu z toalety (nie rzadziej niż co dwie godziny) 
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b) przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny w okresie epidemii, takich jak: 

nieprzytulanie i niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zachowanie 

dystansu min. 1,5 m, odpowiednie zasłanianie twarzy podczas kichania czy kasłania, zachowanie 

 

 

III.  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni w szkole 
 

1. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją  

o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do placówki.  
 

2. Wyznaczony pracownik nadzoruje przy wejściu do szkoły, czy rodzice/opiekunowie stosują 

wymagane środki ostrożności - osłonę ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 
 

3. Przy wejściu do szkoły, w pokoju nauczycielskim, w sekretariacie szkoły oraz gabinecie pielęgniarki  

umieszczony jest wykaz numerów telefonów do organu prowadzącego szkołę, Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej i służb medycznych. 
 

4. Nauczyciele oraz pracownicy szkoły zaopatrzeni są przez szkołę w indywidualne środki ochrony 

osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice ochronne. 
 

5. Pracownicy przebywając w częściach wspólnych szkoły, zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa.  
 

6. Szkoła zapewnia miejsca/pojemniki do wyrzucania jednorazowych maseczek i rękawic (do 

pojemników lub worków w kolorze czarnym na odpady zmieszane). 
 

7. Podczas kontaktu z rodzicami lub osobami trzecimi (dostawca produktów do kuchni, listonosz, 

kurier itp.) każdy z pracowników powinien osłonić usta i nos.  
 

8. Szkoła ogranicza przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum oraz nadzoruje 

nieprzekraczanie przez nie obowiązujących stref przebywania. 
 

9. Ww. osoby trzecie podczas krótkiego przebywania w szkole powinny być zdrowe i  zachowywać 

wszelkie środki ostrożności (osłonięcie ust i nosa, rękawiczki jednorazowe / dezynfekcja rąk).  
 

10. Wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik odpowiedzialny jest za wpisywanie do zeszytu 

wszystkich osób trzecich wchodzących danego dnia do  placówki (nazwisko, imię, godzina wejścia, 

cel wizyty).  
 

11. Pracownicy placówki są zobowiązani do regularnego mycia rąk wodą z mydłem.  
 

12. Kierownik gospodarczy monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych (klawiatury, poręcze, klamki, uchwyty, włączniki), 

powierzchni płaskich - stolików, biurek, blatów, krzeseł, parapetów  itp., oraz sprawdza ich 

odnotowanie w rejestrach czynności porządkowych. 
 

13. W szatni, świetlicy, salach lekcyjnych, bibliotece, sekretariacie szkoły znajdują się w oznaczonych, 

regularnie napełnianych, pojemnikach płyny do dezynfekcji 
 

14. Dezynfekcja jest przeprowadzana ściśle według zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu  

i w taki sposób, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji (przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych powierzchni oraz 

pomieszczeń). 
 

15. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw jest dezynfekowany po opuszczeniu terenu  przez grupę.  

 

16. Jeżeli szkoła nie będzie mogła zapewnić dezynfekcji placu zabaw, zgodnie z wytycznymi  GIS, MZ, 

MEN plac zabaw zostanie oznaczony taśmą i odpowiednio zabezpieczony .  
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17. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych  wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.  
 

18. Na bieżąco dezynfekowane są toalety. 
 

19. Szatnia wietrzona jest co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej. Powierzchnie 

wspólne w szatni są systematycznie dezynfekowane. 

 

 
 

IV.  Zasady wydawania posiłków w szkole oraz higieny w pomieszczeniach kuchennych 
 

1. Dostawy żywności odbywają się wg ustalonych zasad. Zminimalizowany jest kontakt z dostawcami. 

Zachowana jest pełna antyseptyka zakupionych produktów po dostarczeniu przez dostawcę do 

szkoły. 
 

2. W kuchni obok warunków higienicznych obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące 

do czyszczenia powierzchni i sprzętów oraz w miarę możliwości odległość stanowisk pracy. 
 

3. Pracownicy przygotowujący posiłki nie mają bezpośredniego  kontaktu z dziećmi oraz 

nauczycielami.  
 

4. Przygotowanie posiłków odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. 
 

5. Personel kuchenny zobowiązany jest do utrzymywania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 
 

6. Wydawanie posiłków jest zmianowe: 
 

a) dzieci z oddziału przedszkolnego: w trakcie trwania lekcji w szkole, w czasie określonym 

przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego wyznaczoną  
 

b) uczniowie klas I – III: w trakcie trwania lekcji w szkole; w czasie innym niż dzieci z oddziału 

przedszkolnego 
 

c) uczniowie klasy IV – VIII: podczas jednej z trzech 20-minutowych przerw obiadowych, 

według ściśle ustalonego harmonogramu (uczniowie danej klasy spożywają posiłki przy 

jednym stoliku).  
 

7. Spożywanie odbywa się w małych grupach, ograniczona jest liczba dzieci przy jednym stoliku. 
 

8. Dzieci myją  ręce przed posiłkiem oraz niezwłocznie po nim. 
 

9. Blaty stolików i taborety są dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci. 
 

10. W stołówce dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną. 
 

11. W pomieszczeniu stołówki brak serwetników, pojemników na przyprawy, wazoników itp. 

 

V.  Zasady korzystania z placu zabaw 

1. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa dzieci z opiekunem. 
 

2. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw jest dezynfekowany każdorazowo po opuszczeniu terenu  

przez grupę. 
 

3.  Jeżeli szkoła nie będzie mogła zapewnić dezynfekcji placu zabaw, zgodnie z wytycznymi  

GIS, MZ, MEN plac zabaw zostanie oznaczony taśmą i odpowiednio zabezpieczony .  
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VI.  Zasady korzystania z szatni szkolnej 
 

1. Do szatni mogą wejść tylko rodzice/opiekunowie dzieci oddziału przedszkolnego oraz uczniów  

klas I (okres adaptacji).  Pozostali rodzice/opiekunowie mają zakaz schodzenia na teren szatni. 
 

2. Przy wejściu do szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk. 
 

3. W szatni dzieci korzystają z wyznaczonego boksu. 

  

4. Dziecko nie wchodzi do szatni, jeśli nie ma możliwości swobodnego przemieszczenia się w tym 

pomieszczeniu.  
 

5. Dzieci  oczekujące na wejście do szatni zachowują między sobą dystans i nie torują wejścia do 

szatni, umożliwiając dzieciom korzystającym z szatni swobodne bezkontaktowe opuszczenie jej. 
 

6. Szatnia wietrzona jest co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej. Powierzchnie 

wspólne w szatni są systematycznie dezynfekowane. 
 

7. Po skorzystaniu z szatni dzieci niezwłocznie myją w toalecie ręce. 
 

8. Ruchem dzieci przyjmowanych do szatni kierują osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły. 
 

9. Pobyt dzieci w szatni ograniczony jest do minimum. 

 

 

VII. Pomieszczenie do izolacji 

1. W placówce wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby przebywającej w szkole, u której 

zaobserwowano objawy chorobowe. 
 

2.  Pomieszczenie to zaopatrzone jest w maseczki, rękawiczki, przyłbicę, płyn do dezynfekcji rąk, 

termometr bezdotykowy.  
 

3. Odizolowane ze względu na stwierdzone objawy chorobowe dziecko przebywa pod opieką 

pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa - przed wejściem do izolatki 

dezynfekuje ręce, zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i jednorazowe rękawiczki. Po wyjściu  

z pomieszczenia ponownie dezynfekuje ręce. 
 

4. Rodzice/opiekunowie izolowanego dziecka odbierają je ze szkoły przy drzwiach wejściowych do 

budynku placówki. 
 

5. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi, po opuszczeniu 

go przez tę osobę jest myte i dezynfekowane. 

 

 

 

VIII.  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka przebywającego pod 

           opieką szkoły 
 

 

1. Jeżeli dziecko przebywające na terenie szkoły manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby 

(temperatura powyżej 38C, kaszel, duszności) zostaje odizolowane pod opieką jednego  

z pracowników szkoły w odrębnym pomieszczeniu z zachowaniem min. 2 m odległości od innych 

osób. 
 

2. Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem dokonuje pomiaru i zapisu temperatury jego ciała.  
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3. Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji i zobowiązuje ich do 
jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
 

4. Rodzice/opiekunowie izolowanego ucznia odbierają dziecko ze szkoły przy drzwiach wejściowych 

do budynku placówki. Odbiór powinien się odbyć w określonym reżimie czasowym – jedna  godzina 

zegarowa od zgłoszenia.  
 

5. Nauczyciel sprawujący opiekę nad pozostałymi dziećmi z grupy przechodzi wraz z nimi do innej 

sali. 
 

6. W przypadku nieudanej próby nawiązania przez szkołę kontaktu z rodzicem/opiekunem lub 

ignorowania prośby szkoły o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, dyrektor  lub osoba przez 

niego wyznaczona powiadamia o fakcie Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w celu 

uzyskania wytycznych do dalszego postępowania. 
 

7. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób przebywających w tym samym 

czasie w części/częściach szkoły, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie. 
 

8. Obszar, w  którym przebywało dziecko zostaje poddane gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.  
 

9. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wskazana przez dyrektora osoba kontaktuje się 

telefonicznie z rodzicami/opiekunami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 
 

10. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku 

stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 
 

11. Szkoła ustaliła szybki kontakt nauczycieli z dyrekcją/personelem szkoły w przypadku wystąpienia 

podejrzenia u dziecka zachorowania. 
 

 
 

IX.  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników  szkoły 
  

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji  

w warunkach domowych. 
 

2. Szkoła w miarę możliwości nie angażuje w zajęcia opiekuńcze nauczycieli powyżej 60. roku życia 

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają daną osobę do grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka. 
 

3. Przy wejściu do szkoły, w pokoju nauczycielskim, w sekretariacie szkoły oraz gabinecie pielęgniarki  

umieszczony jest wykaz numerów telefonów do organu prowadzącego szkołę, Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej i służb medycznych. 
 

4. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 
 

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

sugerujących zakażenie COVID-19, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany do domu. 

Pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem opieki zdrowotnej w celu uzyskania 

teleporady medycznej. 
  

6. Szkoła wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci. 
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7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie 

zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekowane zostają powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.).  
 

8. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona powiadamia Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną. Od tej pory szkoła ściśle stosuje się do instrukcji i poleceń tej instytucji. 
 

9. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona ustala listę osób przebywających w tym samym czasie  

w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 
 

10. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych 

pracowników, wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 
 

11. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku 

stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 
 

12. W przypadku uzyskania informacji od pracowników lub sanepidu o potwierdzonym zarażeniu 

wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor 

niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 
 

13. Ustalono szybki kontakt dyrekcji z personelem szkoły w sytuacji wystąpienia podejrzenia 

zachorowania. 
 

14. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba prowadzi Rejestr występujących w szkole zdarzeń 

chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów i pracowników. Rejestr 

prowadzony jest tylko w wersji papierowej, na podstawie zgłoszonych przez pracowników 

przypadków chorobowych.  

 

 

X.  Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym dziecku 

1. Rodzic/opiekun natychmiast informuje szkołę drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik 

elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego 

członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. 
 

2. Rodzic/opiekun natychmiast informuje szkołę o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka 

lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. 
 

3. Rodzic/opiekun informuje szkołę o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny  

z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie. 
 

4. Rodzic/opiekun, który zauważy u dziecka objawy infekcji, niebędące potwierdzonym przypadkiem 

zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować nauczyciela poprzez 

dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną. 
 

5. Nauczyciel przekazuje informację o dziecku z objawami infekcji dyrektorowi szkoły i nadzoruje 

sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia. 
 

6. Dziecko z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach, pozostaje w domu. 
 

7. Rodzic/opiekun informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik 

elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie. 
 

8. O fakcie wyzdrowienia nauczyciel informuje dyrektora szkoły. 
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 XI.  Regulamin dla rodziców/opiekunów dzieci z oddziału przedszkolnego 
 

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do: 

a) zapoznania się i przestrzegania procedur obowiązujących w szkole w czasie trwania epidemii 

COVID-19 
 

b) podania sposobu szybkiej i skutecznej komunikacji ze szkołą w sytuacjach nagłych (co najmniej 

dwa numery telefonów rodziców/osób zdeklarowanych do szybkiego odbioru dziecka w razie 

potrzeby) oraz zadbania, aby kontakt ten był skuteczny (poprzez systematyczne sprawdzanie 

połączeń telefonicznych w ciągu dnia) 
 

c) przekazania wychowawcy/dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego 

dziecka  
 

d) niezwłocznego informowania szkoły o ewentualnym przebywaniu na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych jego lub osób wspólnie zamieszkujących; objęcie rodziców/opiekunów 

lub osób wspólnie zamieszkujących kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych wyklucza 

udział ucznia w zajęciach na terenie szkoły. 
 

2. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka, jeśli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych 
 

3. Do oddziału przedszkolnego w szkole przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów 

chorobowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała) sugerujących chorobę zakaźną. 
 

4. Przyprowadzać i odbierać dzieci mogą tylko osoby zdrowe. 
 

5. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
 

6. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne, nie zostaje przyjęte 

do  szkoły.  Rodzic/opiekun zobowiązany jest zabrać dziecko do domu i skontaktować się  

z lekarzem. 
 

7. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci do szkoły i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach rolą nauczycieli jest 

nadzorowanie, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, a rolą rodziców/opiekunów - 

regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcja zabawek. 
 

7. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci, które odbywają okres adaptacyjny mogą za zgodą 

dyrektora szkoły przebywać na terenie placówki (w celu zaprowadzenia dziecka do szatni i/lub 

wyznaczonej sali lekcyjnej) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: 

 osłona ust i nosa 

 rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk 

 tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa inna osoba na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych, 
 

oraz zachowując zasady: 

a) jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m. 
 

8. Jeśli w trakcie pobytu w szkole dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, zostanie 

odizolowane. Szkoła dokona pomiaru temperatury ciała ucznia.  Jeśli istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że dziecko może zarażać inne dzieci, szkoła niezwłocznie powiadamia 

rodzica/opiekuna, który zobowiązany jest odebrać dziecko w ciągu godziny. Następnego dnia 

rodzic/opiekun może dziecko przyprowadzić tylko wtedy, gdy nie wykazuje ono oznak choroby. 
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9. Jeżeli nie uda się nawiązać kontaktu z rodzicem/opiekunem, dyrektor szkoły lub osoba przez niego 

wyznaczona skontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu uzyskania 

wytycznych do dalszego postępowania. 
 

10. Każdorazowa nieobecność dziecka w szkole powinna być przez rodzica/opiekuna zgłoszona  

i odnotowana z podaniem przyczyny nieobecności. 
 

11. Przyjęcie ponowne dziecka na zajęcia w szkole może odbyć się tylko po przedstawieniu  przez 

rodzica/opiekuna zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe. 
 

12. W związku z epidemią rodzic/opiekun powinien regularnie dziecku o podstawowych zasadach 

higieny: nieprzytulanie i niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m, mycie częste i dokładne rąk wodą z mydłem, 

odpowiednie zasłanianie twarzy podczas kichania czy kasłania, unikanie większych skupisk ludzi. 
 

13. Szkoła ogranicza okresowo wszelkie spotkania z rodzicami.  
 

14. Wskazana forma kontaktu rodzica/opiekuna ze szkołą/nauczycielem - drogą telefoniczną lub 

mailową. 
 

15. W razie konieczności osobistego załatwienia przez rodzica/opiekuna sprawy w sekretariacie szkoły 

umawia się on wcześniej z sekretarzem telefonicznie/mailowo. W wyjątkowej sytuacji 

rodzic/opiekun przychodzi do szkoły i podaje przy wejściu do placówki wyznaczonemu przez 

dyrektora pracownikowi cel wizyty i czeka na dalsze instrukcje. 
 

Warunek konieczny: rodzic/opiekun ma osłonięte usta i nos, założone jednorazowe rękawiczki (przy 

braku rękawiczek konieczna jest dezynfekcja rąk płynem znajdującym się przy wejściu do szkoły), 

zachowuje dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m. 
 

 

 

XII.  Przepisy końcowe 
 

1. Wszelkie wątpliwości dotyczące funkcjonowania szkoły, stosowania środków indywidualnej 

ochrony, dezynfekcji, obowiązujących w placówce procedur oraz postępowania w przypadku 

zarażenia poszczególnych osób będą konsultowane z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. 
 

2. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych procedurach 

obowiązują każdego ucznia, rodzica/opiekuna, pracownika placówki oraz osoby trzecie.  

3. Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie dla oddziału przedszkolnego  

w czasie epidemii COVID-19  obowiązują w szkole od dnia 1 września 2021 r. do czasu ich 

odwołania. 

 

 


