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Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19  

podczas konsultacji uczniów z nauczycielami  

w Szkole Podstawowej N29 w Gdyni 

 

Podstawa prawna: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19                              

(Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780) 

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form  wychowania przedszkolnego oraz 

instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

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

poz. 322, 394, 567) 

Oświadczenie Prezesa UODO,  Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 

2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i 

zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie 

pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania epidemii koronawirusa.  

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) 

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) 

  

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 

oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce. 

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki zaś osobami 

odpowiedzialnymi za realizację procedury pracownicy placówki. Niniejsza procedura 

opracowana jest w oparciu o wytyczne GIS oraz wytyczne MPiPS i MZ i jest na bieżąco 

aktualizowana. 
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I. ZASADY UCZESTNICTWA UCZNIA W KONSULTACJACH                      

Z NAUCZYCIELAMI W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO 

1. Do szkoły może przyjść osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły), bez 

objawów chorobowych. Uczeń jest zobowiązany do złożenia stosownego 

oświadczenia (załącznik  nr 1) podpisanego przez rodzica/ opiekuna prawnego. 

Załącznik składa się tylko raz. 

2. Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń po uprzednim zgłoszeniu tego faktu             

u wychowawcy klasy, który sporządza listę uczniów chętnych na konsultacje              

z podaniem przedmiotów, na które chce przyjść uczeń. 

3. Uczniowie, w oczekiwaniu na mierzenie temperatury ciała, stoją przed wejściem 

głównym  zachowując  bezpieczną odległości  2 m od siebie. 

4. W przedsionku części wspólnej może jednocześnie przebywać dwóch uczniów. 

Wszyscy muszą być zaopatrzeni w środki ochrony własnej: maseczkę i rękawiczki 

jednorazowe. 

5. Pracownik szkoły mierzy uczniowi  temperaturę, na podstawie zgody rodzica, którą 

uczeń ma obowiązek przynieść ze sobą. Druk zgody jest dostępny na stronie szkoły. 

Brak zgody będzie skutkowało zakazem wejścia do szkoły. 

6. Temperatura ciała mierzona jest tylko i wyłącznie z chwilą zakrycia ust i nosa przez 

ucznia. 

7. W razie  temperatury 37,5 C i wyżej  lub widocznych objawów chorobowych, uczeń 

nie zostaje wpuszczony do szkoły.  

8. Wyznaczony pracownik szkoły kieruje ucznia do sali, w której odbywają się 

konsultacje, pod opiekę nauczyciela, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk przez 

ucznia. 

9.  Nauczyciel sporządza listę uczniów obecnych na konsultacjach z podaniem godziny 

przyjścia i wyjścia. 

10. W sali lekcyjnej uczniowie przebywają  zachowując odstęp między stanowiskami 

1,5m. Sala lekcyjna jest wietrzona co godzinę. Uczeń siedząc przy stoliku może zdjąć 

maseczkę. 

11. Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu dziecka podczas pobytu                                   

w szkole  w danym dniu, przekazywane są  wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu. 

12. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez uczniów 

zbędnych przedmiotów z domu. Nie dotyczy to  przyborów szkolnych: piórnika, 

podręczników, zeszytów...  

13. Po zakończonych konsultacjach uczeń bezzwłocznie opuszcza tern szkoły. 

 

II. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 

1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia 

Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/ucznia  należy 

odizolować  w/w w wydzielonym pomieszczeniu szkoły –gabinecie  lekarskim.  

2. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych uczniów.  

3. Szkoła zawiadamia rodziców  o wystąpieniu objawów chorobowych u ucznia.  

4. Obszar, w którym poruszał się pracownik/uczeń należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

5.  O zdarzeniu informuje się miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną                                             

i postępuje zgodnie ze wskazaniami. 
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6. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach,                  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

7. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od 

stwierdzenia zakażenia, bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 4 z 4 
 

Załącznik nr 1 do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19 

 

Gdynia …................................2020 r. 

 

    

 

ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

 Imię i nazwisko dziecka:  ……………………….…………………………………………….. 

1. Niniejszym wyrażam zgodę na badanie temperatury ciała mojego dziecka 

wychowanka Szkoły Podstawowej nr 29  w Gdyni w czasie trwania stanu epidemii lub 

stanu zagrożenia epidemicznego, spowodowanego chorobą COVID-19 przy użyciu 

bezdotykowego termometru, każdego dnia podczas wejścia do szkoły oraz podczas 

pobytu dziecka w szkole.  Powyższa zgoda ma na celu realizację przez szkołę działań 

prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii. 

2. Oświadczam, że do Szkoły Podstawowej nr 29 będzie przychodzić dziecko:                                                                     

- zdrowe,                                                                                                                                                                                              

- bez widocznych objawów chorobowych (duszności, kaszel, katar, wysypka),                                                  

- które nie miało kontaktu z osobami, u których stwierdzono Covid-19 lub 

przebywającymi  w kwarantannie. 

3. Zapoznałem się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie stanu  epidemii 

obowiązujące   w Szkole Podstawowej  nr 29  w Gdyni, nowe zasady higieny  i reżimu 

sanitarnego.    

4. Jestem świadomy możliwości zakażenia mojego dziecka, mnie, moich domowników, 

opiekunów w innych dzieci w szkole COVID-19. Jestem świadomy, iż podanie 

nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki 

wraz z nauczycielami i dyrekcją jak również ich rodzinami. 

5. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzaniem 

dziecka do szkoły, dowożeniem go do placówki, tym samym na narażenie zakażeniem 

COVID-19 jest po mojej stronie. 

6. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez dyrekcję, w tym informacjami 

na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi 

na terenie placówki. 

7. W przypadku zachorowania mojego dziecka w szkole, zobowiązuję się                        

do odbierania  telefonu z placówki i odebrania dziecka w trybie natychmiastowym. 

8. Zobowiązuję się do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego uzyskanego po 

konsultacji z lekarzem o braku przeciwwskazań uczęszczania dziecka do szkoły po 

przebytej chorobie lub po stwierdzeniu podwyższonej temperatury u dziecka. 

 

 

………………………………………………                                 ……………………………………. 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                              Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


