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Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19  

obowiązujące na terenie 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu 

od dnia 1 września 2020 roku 

 

I. Podstawa prawna: 

1. Obowiązujące akty prawne i wytyczne MEN, GIS, MZ.  

2. Obowiązujące zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania. 

3. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 oraz pozostałe dokumenty 

uwzględniające dotychczasowe przepisy. 

4. Wizja lokalna, analiza ryzyka. 

5. Potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy. 

 

II. Wstęp: 

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu 

sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii                 

COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników oraz uczniów i ich rodziców. 

Celem opracowania procedury jest zminimalizowanie  zagrożeń zakażenia się w placówce 

wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników , uczniów i ich 

rodziców. 

Procedury określają działania, które będą podejmowane celem zminimalizowania 

zarażenia, jednak rodzice dzieci są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków 

bezpieczeństwa, ze względu na specyfikę pracy z dziećmi, nie da się w pełni wyeliminować 

ryzyka.  

 

III. Obowiązki dyrektora 

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące                  

w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie                

on obowiązywał. 

2. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki                   

do dezynfekcji. 

3. Zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń 

sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: 

poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł                            

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. 

4. Wyznacza i przygotowuje  pomieszczenie izolatorium (wyposażone m.in. w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę           

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

5. Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, 

kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

6. Dyrektor może podjąć decyzję o przejściu oddziału/ kilku oddziałów/całej placówki 

na naukę i pracę w Wariancie B (mieszany, hybrydowy) lub w Wariancie C (zdalny) 
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na podstawie opinii Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej                    

i za zgodą organu prowadzącego.  

7. Informuje pracowników, uczniów i ich rodziców o obowiązujących procedurach.  

8. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia 

podejrzenia zakażenia wirusem u któregoś z pracowników, członków ich rodzin oraz 

dzieci i uczniów uczęszczających do placówki. 

 

IV. Przebywanie na terenie placówki 

1. Na terenie budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu przebywać 

mogą tylko i wyłącznie: 

 pracownicy ZSP8 

 uczniowie ZSP8 

2. Należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum. 

3. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią pracownik ZSP8 

powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości                   

co najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek 

oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć 

bezpośredniego kontaktu z uczniami. 

4. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie 

w wyznaczonym do tego obszarze (przedsionek-wejście główne) i tylko pod 

warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub 

rękawiczki, osłona ust i nosa). 

5. Wejście osób trzecich na teren ZSP8 jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody 

dyrektora. 

6. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. 

 

V. Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 34 w ZSP nr 8: 

Zapewnia się taką organizację pracy szkoły i jej koordynację, która utrudni przebywanie                  

ze sobą poszczególnych grup uczniów poprzez:  

1. Zróżnicowanie wejść do budynku szkoły dla poszczególnych oddziałów: 

 oddział „0” – wejście główne A; rodzice/ opiekunowie wprowadzają dziecko 

do przedsionka, skąd jest odbierane przez opiekuna i odprowadzane do sali, 

 klasy pierwsze – wejście B; uczniowie są odbierani przez nauczyciela sprzed 

szkoły i odprowadzani do sali lekcyjnej, 

 klasy drugie, trzecie – wejście główne A strona lewa; uczniowie są odbierani 

przez nauczyciela sprzed szkoły i odprowadzani do sali lekcyjnej, 

 klasy od czwartej do ósmej - wejście główne A strona prawa; uczniowie 

wchodzą samodzielnie, 

 klasy rozpoczynające zajęciami z wychowania fizycznego – wejście C,                

od strony bloku sportowego. 

2. Uczniowie przed rozpoczęciem zajęć oczekują na wejście do budynku na świeżym 

powietrzu. Rekomendowane jest, aby uczniowie przychodzili na teren szkoły                       

na krótko przed lekcjami. 
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3. Zasady opuszczania szkoły po zakończeniu zajęć: 

 oddział „0” – rodzice informują wychowawcę o zamiarze odebrania dziecka 

poprzez osobę dyżurującą w portierni, 

 klasy pierwsze, drugie, trzecie – uczniowie są odprowadzani przez 

nauczyciela kończącego zajęcia do wejścia B, przed którym oczekują 

rodzice/opiekunowie, 

 klasy od czwartej do ósmej – wychodzą przez wejście główne A, 

 klasy kończące dzień zajęciami z wychowania fizycznego – wychodzą przez 

wejście C, od strony bloku sportowego. 

4. Zajęcia dla uczniów danej klasy są realizowane w danym dniu, w jednej sali 

lekcyjnej(w miarę możliwości). 

5. Nauczyciel rozpoczynający zajęcia pobiera klucze od sali  i pozostawia je na biurku 

nauczycielskim do ostatniej lekcji. Nauczyciel kończący zajęcia zamyka salę lekcyjną 

i odnosi klucze.  

6. Uczniowie wychodzą podczas przerw na plac przed wejściem głównym. 

7. Miejsce wypoczynku dla uczniów „Eldorado” pozostaje nieczynne do odwołania. 

8. Przerwy w klasach edukacji wczesnoszkolnej (kl.1-3)  nauczyciel organizuje 

stosownie do potrzeb, lecz poza terminami przerw określonych dla klas od 4 do 8                   

(nie rzadziej niż co 45 minut) 

9. Sale lekcyjne są wietrzone co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających 

warunków atmosferycznych  zajęcia są prowadzone przy otwartych oknach. 

10. Wprowadzony zostaje obowiązek zakrywania nosa i usta przez wszystkie osoby 

przebywające w ciągach komunikacyjnych, toaletach i innych częściach wspólnych 

szkoły. 

11. W przypadku dzieci, które mają zdiagnozowaną alergię dróg oddechowych 

oczekujemy zaświadczeń lekarskich, w innym przypadku dziecko np. kaszlące  lub 

kichające będziemy traktować jako potencjalnie niebezpieczne czyli zakażone. 

12. Po wejściu do sali lekcyjnej/świetlicy/sali gimnastycznej nie obowiązuje zakrywanie 

nosa i ust. 

13. Wprowadzone zostają przerwy śniadaniowe, na których uczniowie wraz 

z nauczycielem, z którym skończyli lekcje,  pozostają w sali lekcyjnej i spożywają 

posiłek (wyjątek: sale informatyczne 2, 21, 23 – w nich uczniowie nie spożywają 

śniadania): 

• w klasach 1 - 3 ustalają wychowawcy klas, 

• klasach 4 - 8 po drugiej i piątej  lekcji. 

14. Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego i sportowych, zaleca się korzystanie 

z boiska szkolnego w każdym czasie, gdy tylko pozwalają warunki atmosferyczne. 

Jeżeli podczas zajęć nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe. 

15. Klasa mająca dwie godziny lekcyjne wychowania fizycznego spędza przerwy pod 

nadzorem nauczyciela. 

16. Podczas zajęć w-f można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można 

dezynfekować, umyć. 
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17. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, wyjść na pozaszkolne place zabaw,                     

do kina, itp. Dopuszczalne są wyjścia w teren jednego zespołu klasowego, związane                

z realizacją podstawy programowej. 

18. Na terenie szkolnego placu zabaw może przebywać jednocześnie jeden oddział pod 

opieką nauczyciela. 

19. Nie organizuje się imprez szkolnych, w których uczestniczą osoby z zewnątrz oraz 

uczniowie z kilku oddziałów.  

20. Wszystkie imprezy szkolne przewidziane w rocznym kalendarzu imprez będą 

dostosowane do wymogów reżimu sanitarnego. 

21. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który wykorzystywany będzie w przypadku 

podejrzenia zachorowania ucznia. 

 

VI. Organizacja pracy świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 34 w ZSP nr 8: 

1. Rodzice uczniów wchodzą tylko do przedsionka szkoły, gdzie przekazują  dziecko  

wyznaczonemu pracownikowi szkoły, który prowadzi je do świetlicy. 

2. Po zakończonych zajęciach, uczniów klas 1 -3 przyprowadza do świetlicy nauczyciel, 

który miał ostatnią lekcję w klasie. 

3. Odbiór dzieci ze świetlicy  następuje w przedsionku  szkoły, po telefonicznej 

informacji od portiera o przybyciu rodzica lub osoby upoważnionej do odbioru 

dziecka.  

4. Dzieci klas pierwszych do przedsionka przyprowadzane są przez nauczyciela 

świetlicy. 

5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz innych salach 

dydaktycznych, gdy jest taka potrzeba. Należy unikać wymiany uczniów w grupach 

świetlicowych. 

6. Zajęcia będą tak zorganizowane i koordynowane, aby możliwe było zachowanie 

dystansu społecznego. W sali, gdzie nie można zachować dystansu ograniczane będą 

ćwiczenia i gry kontaktowe. W miarę możliwości częściej będą organizowane zajęcia 

na świeżym powietrzu. 

7. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali 

co najmniej 1 raz na godzinę, a przy odpowiedniej pogodzie, okna w pomieszczeniu  

otwarte są cały czas. 

8. Obowiązują ogólne zasady higieny: 

- częste mycie rąk mydłem - przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po 

powrocie ze świeżego powietrza; 

- ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

9. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Nie mogą zabierać do szkoły 

zabawek, pluszaków, samochodów itp. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, 

którymi nie wymieniają się z innymi uczniami. 

10. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko sprzęty, które można łatwo zdezynfekować 

według potrzeb. 
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VII. Organizacja pracy Przedszkola nr 190 w ZSP nr 8: 

1. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00-16.30. 

2. Rodzice przyprowadzają i odbierają  dzieci wyłącznie w godzinach działania oddziału, 

do którego uczęszcza dziecko: 

 Oddział Ślimaki czynny od godziny 6.00-16.00 

 Oddział Motylki czynny od godziny 6.30-16.30 

 Oddział Żabki czynny od godziny 6.30-16.30 

 Oddział Biedronki czynny od godziny 7.00-16.30  

 Oddział Mrówki czynny od godziny 6.30-16.30 

 Oddział Pszczółki czynny od godziny 6.30-16.30 

 Oddział Świerszcze czynny od godziny 7.00-16.00 

 Oddział Gąsienice czynny od godziny 7.00-16.00 

3. Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola, oddają dzieci pod opiekę personelowi 

dyżurującemu w łączniku wejściowym. 

4. Obecność dzieci w systemie, loguje personel przedszkola. 

5. Dzieciom mierzona jest temperatura - wyrywkowo w ciągu dnia. 

6. Dzieci z widocznymi objawami chorobowymi nie są przyjmowane do przedszkola. 

7. Jeśli u dziecka w ciągu dnia wystąpią objawy chorobowe, zostaje ono odizolowane.  

Po telefonicznym zawiadomieniu, rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z  

przedszkola. Po wizycie u lekarza należy dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia  

dziecka. 

8. W przypadku alergii występującej u dziecka, która objawia się kaszlem, katarem,  

łzawieniem,  należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie z określeniem typu alergii.  

9. Leżakowanie: leżakują tylko grupy maluszków Ślimaki i Motylki. Leżakowanie 

odbywa się  w bieliźnie (majtki, t-shirt.)  

10. Grupy Świerszczy i Gąsienic spożywają śniadanie w stołówce szkolnej. 

11. Wyprawkę higieniczną dostarczają rodzice na zebrania grupowe. 

12. Dnia 1 września 2020 rodzice dzieci przyprowadzając dziecko dostarczają: 

     a) worek z zapasowymi ubraniami, kapcie; 

     b) fartuszek (grupy młodsze); 

    c) wydrukowane i podpisane przez rodziców zgody i upoważnienia (informacja  

na stronie internetowej). 

13. Dzieci używają wyłącznie ręczników  papierowych.  

14. Dzieci nie przynoszą z domu przytulanek i zabawek. 

15. Dzieci nie wynoszą z przedszkola wytworów swojej działalności (prac) 

 

VIII. Organizacja pracy Biblioteki im. Emilii Waśniowskiej przy Szkole 

Podstawowej nr 34 w ZSP nr 8: 

1. Od 1 października 2020 r. uczniowie mogą korzystać z zasobów biblioteki szkolnej. 

2. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach 9.00-14.00. 

3. Do biblioteki nie należy przynosić zbędnych rzeczy np. zabawek, przyborów 

szkolnych, plecaków i rzeczy osobistych. 
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4. Należy zachować co najmniej 2 metrowy dystans pomiędzy osobami korzystającymi            

z biblioteki. 

5. Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby 

zakaźnej. 

6. Wypożyczanie książek oraz oddawanie wcześniej wypożyczonych odbywa się przy 

oddzielnych stanowiskach. Książki podaje uczniom bibliotekarz. Uczniowie nie mają 

bezpośredniego dostępu do półek z książkami oraz urządzeń aktywowanych dotykiem. 

7. Użytkownicy biblioteki nie powinni przekraczać wyznaczonych linii (oznakowanie na 

podłodze). 

8. Oddawane książki uczniowie odkładają na oznaczone miejsce. 

9. Książki po oddaniu przez uczniów są odkładane na wyznaczone miejsce, oznaczone 

przez bibliotekarzy datą oddania i przechodzą dwudniową kwarantannę. 

10. Bibliotekarze zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, 

rękawiczki, ewentualnie przyłbice). 

11. Na stanowisku wypożyczania znajdują się środki higieniczne dla osób korzystających 

z biblioteki. 

12. Miejsce wypożyczenia posiada stały dostęp świeżego powietrza. 

13. W bibliotece znajdują się tablice z numerami telefonów do: Urzędu Miasta Poznania - 

Wydział Oświaty, Kuratorium Oświaty, powiatowej stacji sanitarno – 

epidemiologicznej), służb medycznych oraz instrukcja dotycząca zasad prawidłowego 

mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, 

korzystania z dozownika zawierającego płyn do dezynfekcji rąk,  informacja o tym,       

ile osób może jednocześnie korzystać z biblioteki. 

14. Czytelnia pozostaje nieczynna. 

15. Przestrzenie używane przez uczniów oraz bibliotekarzy są systematycznie 

dezynfekowane. 

 

IX. Organizacja pracy stołówki szkolnej: 

1. Do stołówki (przestrzeń wspólna) uczniowie wchodzą w maseczkach. Zachowują 

bezpieczny odstęp.  

2. Maseczki zostają zdjęte w momencie zajęcia miejsca przy stole. 

3. Uczniowie z klas od 0 do 3 jedzą obiady w czasie przerwy wyznaczonej przez 

nauczyciela i pod jego opieką. Nie wchodzą do stołówki podczas przerw obiadowych, 

wyznaczonych dla uczniów klas 4 -8. 

4. Uczniowie z klas od 4 do 8 jedzą obiady w stołówce, w czasie przerw wyznaczonych 

jako przerwy obiadowe. 

5. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 

posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego                       

i higienicznego spożycia posiłku. 

6. Posiłki wydaje pracownik kuchni. 

7. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi za pomocą 

ciepłej wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w szkole,                                  

a  po każdym dniu pracy zdezynfekowane.  
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X. Wytyczne dla nauczycieli na czas epidemii. 

1. Nauczyciele ZSP nr 8 znają i respektują aktualne wytyczne MEN, GIS, MZ odnośnie 

pandemii COVID – 19. 

2. Wychowawcy klas ustalają w pierwszym tygodniu nauki, czy uczniowie mają dostęp 

do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i intemetu umożliwiających 

interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia. 

3. Do szkoły może uczęszczać nauczyciel bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie,                  

w izolacji w warunkach domowych lub izolacji. 

4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy 

bezzwłocznie umyć ręce, także przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza     

i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Należy dopilnować, aby robili to także 

uczniowie/dzieci. 

5. Każdy pracownik przy wejściu do budynku obowiązkowo dezynfekuje ręce przy 

użyciu środka dezynfekującego, który znajduje się przy wejściach do placówki. 

6. Nauczyciele są zobowiązani do uaktualnienia danych telekomunikacyjnych                          

z rodzicami/ prawnymi opiekunami dzieci/uczniów. 

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

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory                     

do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 

czyścić lub dezynfekować. 

8. Nauczyciele dopilnowują, aby każde dziecko/uczeń posiadało własne przybory                          

i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia, w tornistrze 

lub we własnej szafce. Uczniowie/dzieci nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

9. Należy wietrzyć sale lekcyjne co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

10. Kontakt nauczyciela z rodzicami/ opiekunami odbywać się będzie głównie poprzez 

dziennik elektroniczny lub inny komunikator. W przypadku konieczności kontaktu 

osobistego z rodzicami/opiekunami/ osobami z zewnątrz nauczyciel powinien 

powiadomić dyrektora oraz być wyposażony w maseczkę/przyłbicę. Obowiązuje 

zasada zachowania dystansu odległości. Rekomenduję prowadzenie zebrań/konsultacji                       

z rodzicami poprzez wybrane platformy komunikacyjne. 

11. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u dziecka/ucznia objawy mogące wskazywać                        

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy: 

 odizolować dziecko w izolatorium i zapewnić mu opiekę,  

 niezwłocznie powiadomić dyrekcję placówki, 

 niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka 

(rekomendowany własny środek transportu). 

12. W przypadku wystąpienia u nauczyciela będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się telefonicznie                 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  
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13. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej, nauczyciele 

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. 

 

XI. Wytyczne dla pracowników administracyjnych i obsługowych na czas 

epidemii: 

1. Pracownicy ZSP nr 8 znają i respektują aktualne wytyczne MEN, GIS, MZ odnośnie 

pandemii COVID – 19. 

2. W placówce może przebywać pracownik bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie,                  

w izolacji  w warunkach domowych lub izolacji. 

3. Pracowników obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu                 

do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce, także przed jedzeniem, po powrocie               

ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

4. Każdy pracownik przy wejściu do budynku obowiązkowo dezynfekuje ręce przy 

użyciu środka dezynfekującego, który znajduje się przy wejściach do placówki. 

5. Pracownicy obsługowi wykonują wszelkie czynności związane z utrzymaniem 

porządku oraz dezynfekcji pomieszczeń zgodnie z procedurami obowiązującymi w 

ZSP8 oraz czynnościami dodatkowymi wskazanymi przez przełożonego. 

6.  Fakt przeprowadzenia dezynfekcji odnotowują w odpowiednim dokumencie. 

7.  Dopilnowują zakazu wstępu rodziców i innych osób dorosłych na teren budynków  

ZSP8. 

8.  Dopilnowują, aby każda osoba dorosła wchodząca na teren budynków ZSP8                     

(za zgodą dyrektora), dokonała dezynfekcji, wpisała się do księgi wyjść i wejść oraz 

stosowała środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki). 

 

XII. Wytyczne dla uczniów na czas epidemii. 

1. Uczeń zna szkolne procedury bezpieczeństwa. 

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub                       

w izolacji w warunkach domowych. 

3. Po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce ciepłą wodą z mydłem. 

4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i 

kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów/zabawek. 
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7. W szkole obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w czasie przerw, we wspólnej 

przestrzeni szkoły: korytarze, stołówka, toaleta, biblioteka. Uczeń, który nie posiada 

maseczki/przyłbicy nie może wejść na teren szkoły. 

8. Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans 1,5 metra przebywając 

na korytarzu, w toalecie, szatni i innych pomieszczeniach wspólnych na terenie 

szkoły. 

 

XIII. Wytyczne dla rodziców na czas epidemii 

1. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole 

w czasie trwania epidemii COVID-19. 

2. Rodzice są zobowiązani do codziennego sprawdzania szkolnych 

wiadomości/komunikatów w  dzienniku elektronicznym „Librus” 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do                       

i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Rodzice są zobowiązani do podania co najmniej dwóch możliwości kontaktu 

(numery telefonów), aby umożliwić szybką i skuteczną komunikację w sytuacjach 

nagłych. Dane te dostępne będą u wychowawców klas. 

5. Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcy klasy istotnych informacji                     

na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej, 

ważnej zmianie. 

6. Rodzice ucznia z alergią, objawiającą się katarem, kaszlem, zobowiązani są                       

do przedstawienia wychowawcy klasy zaświadczenia lekarskiego. Bez takiego 

zaświadczenia uczeń traktowany będzie, jako uczeń z objawami COVID 19, 

a co za tym idzie, nie będzie wpuszczony na teren szkoły. 

7. Rodzice na czas pobytu ucznia w szkole, zabezpieczają środki ochrony osobistej dla 

swojego dziecka (maseczka/przyłbica), a także zapas - na wypadek ich uszkodzenia, 

zniszczenia, zagubienia itp. 

8. Rodzice zobowiązani są do regularnego przypominania swojemu dziecku 

o podstawowych zasadach higieny oraz bezpiecznym zachowaniu w czasie pandemii 

m.in.: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą 

z mydłem, nie podawanie rąk na powitanie, określony sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania czy kasłania.  

9. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do wypełnienia deklaracji „zgoda 

/ brak zgody na pomiar temperatury” - zał. nr 1. 

 

XIV. Procedury na wypadek wystąpienia objawów infekcji 

1. Uczeń, u którego w trakcie pobytu w szkole stwierdzono objawy infekcji, w tym 

podwyższoną temperaturę lub zauważono jakiekolwiek symptomy infekcji, np.: złe 

samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból 

brzucha lub problemy żołądkowe, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowany                      

w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium. 
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2. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. 

Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu 

przez nauczyciela. 

3. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną o danej sytuacji                             

w placówce. 

4. Nauczyciel, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel, 

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

postępuje zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

5. Nauczyciel, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu zgłasza ten fakt 

niezwłocznie dyrektorowi, który podejmuje dalsze działania zgodnie z wytycznymi. 

 

XV. Postanowienia końcowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. Pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice zostaną zapoznani z procedurą  

      niezwłocznie po jej podpisaniu. 

4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole, tj. 1 września 

2020 r. oraz na wszystkich pierwszych zajęciach przedmiotowych. 

5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą poprzez dziennik elektroniczny oraz podczas 

pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę. Rodzice są zobowiązani 

niezwłocznie do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1 do procedur. 

Treść wiadomości wysyłanej do rodziców zawiera zapis:”Odebranie wiadomości jest 

jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią procedury.” 

6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 

7. Integralną część procedury stanowią załączniki: 

 zał. nr 1 – Zgoda rodzica na pomiar temperatury u dziecka 

 zał. nr 2 - Karta pomiaru temperatury. 

 

 

 

Podpisała 

Ewa Krawczyk- Dyrektor ZSP nr 8 
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Załącznik nr 1 

 

ZGODA RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY U DZIECKA 

 

 
Ja/my* .............................................................................................................. niżej 

podpisany/i 
               (imię i nazwisko rodzica/ rodziców/ opiekunów prawnych) 

 

wyrażam/y zgodę na pomiary temperatury u mojego dziecka: 

 
…………………………………………………..............................podczas wejścia do 
 (imię i nazwisko dziecka) 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu 
(nazwa placówki) 

 

oraz w trakcie pobytu dziecka, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. Zgodę wyrażam w pełni dobrowolnie. 

 

 

       

      …….………………………………………….. 

           (data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych)* 

 

 
*Pomiaru temperatury będzie dokonywał pracownik administracyjno-obsługowy, 

pielęgniarka szkolna lub wyznaczony nauczyciel. 

 
 

 

Załącznik nr 2 

  

KARTA POMIARU TEMPERATURY 

 

Imię i nazwisko ucznia: 

 

 

Klasa: 

 

 

Temperatura: 

 

 

Inne zaobserwowane objawy: 

 

 

Data i podpis: 

 

 

 


