
Załącznik do Zarządzenia dyrektora SP nr 273  

nr 19/2020 z dnia 22 maja 2020r. 

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE PRZYPROWADZANIA,  PRZEBYWANIA  

I ODBIERANIA DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH NA 

TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 273 IM. DR. A. LANDY  

SZKOŁY FILIALNEJ W WARSZAWIE 

Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

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

Zaostrzone procedury obowiązują od 18.05.2020r. do odwołania.   

Procedury ogólne :  

1. Każde  dziecko przebywa w wyznaczonej i stałej sali z nauczycielem prowadzącym zajęcia 

rewalidacji.  

2. Placówka zapewnia pomieszczenie do izolacji (sala nr 13).  

3. Placówka odwołuje wszystkie zajęcia wewnętrzne i  zewnętrzne z udziałem osób trzecich.  

4. Dzieci nie mogą przynosić do szkoły zabawek i innych przedmiotów.  

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

sugerujących chorobę zakaźną. 

6. Dzieci, do lat 13, są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe, których 

wiek nie przekracza 60+ (upoważnienie odbioru dziecka ze szkoły-załącznik nr 2) . 

7. Rodzic ma obowiązek poinformować placówkę, jeśli w domu przebywa osoba na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

8. Podczas zaostrzonego reżimu sanitarnego dzieci nie wychodzą poza placówkę.  

9. Podczas zaostrzonego reżimu sanitarnego dzieci będą korzystały rotacyjnie z pobytu na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, z wyłączeniem placu zabaw, przy zachowaniu 

możliwie maksymalnej odległości. 

10. Podczas zaostrzonego reżimu sanitarnego sale, w których przebywają dzieci, będą 

wietrzone minimum co godzinę.  

11. Z sali, w których przebywają dzieci, zostaną usunięte przedmioty, których nie można 

dezynfekować.  

12. Liczba osób kontaktujących się z dziećmi będzie ograniczona do minimum.  

Procedury sanitarne :  

1. Każda osoba (rodzic, dziecko, pracownik placówki), która wchodzi do szkoły, musi być w 

maseczce zasłaniającej nos i usta. 

2. Każda osoba dorosła, po wejściu do szkoły, zobowiązana jest do dezynfekcji 

dłoni/rękawiczek ochronnych na dłoniach płynem znajdującym się przy drzwiach 

wejściowych. 



3. Szkoła dodatkowo dezynfekuje – klamki, włączniki światła, pomoce dydaktyczne. Stoliki 

będą dezynfekowane rano i po każdych zajęciach w czasie przerw.  

4. Dzieci i opiekunowie są zobowiązani do regularnego mycia dłoni wodą z mydłem 

szczególnie po przyjściu do szkoły, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po 

skorzystaniu z toalety. 

5. Podczas zaostrzonego reżimu sanitarnego, zaleca się pracownikom nienoszenie biżuterii w 

szkole - na rękach poniżej łokcia (m. in. pierścionków, zegarków, bransoletek), gdyż 

utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk. 

6. Podczas zaostrzonego reżimu sanitarnego, zaleca się używanie osłony ust i nosa przez 

osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania 

tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych. 

7. Żadna osoba z personelu i osób przebywających w placówce nie może mieć jakichkolwiek 

objawów infekcji. 

8. W szatni może przebywać 1 rodzic/opiekun z dzieckiem. Rodzic i dziecko mają obowiązek 

posiadania maseczek.  

9. Podczas zaostrzonego reżimu sanitarnego źródełko szkolne będzie wyłączone. 

10. Podczas zaostrzonego reżimu sanitarnego, każdy rodzic zobowiązany jest do wyposażenia  

dziecka w wodę butelkowaną podpisaną imieniem i nazwiskiem dziecka. 

 

Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci z placówki : 

1. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zobowiązani są 

do zachowania dystansu społecznego, w odniesieniu do pracowników szkoły, jak  

i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 metry. 

2. Dziecko jest przyprowadzane do szatni przez rodzica/opiekuna. W szatni może przebywać 

1 rodzic. Pozostałe osoby, czekające na wejście do placówki,  zachowują dystans społeczny 

stojąc w oznaczonym miejscu. Dzieci do szkoły przyprowadzane są zdrowe. Opiekun 

przyprowadzający i odbierający dziecko również musi być zdrowy.  

3. Rodzic zobowiązany jest do wyrażenia zgody (załącznik nr 1) na to, aby dziecko po wejściu 

do placówki miało zmierzoną temperaturę. Każda temperatura powyżej 37,0 stopni, na 

termometrze bezdotykowym - potwierdzona dwukrotnie, wyklucza przyjęcie dziecka do 

placówki. 

4. Dziecko z temperaturą poniżej 37,0  i  objawami chorobowymi, takimi jak – katar 

zaczerwienione oczy, kaszel itp. nie będzie przyjmowane do placówki.  

5. Przy odbiorze dziecka rodzic zobowiązany jest do ograniczenia do minimum kontaktu z 

personelem szkoły.  

6. Rodzice zobowiązani są do przekazania numeru telefonu w celu szybkiej komunikacji ze 

szkołą i w razie konieczności  do niezwłocznego stawienia się w szkole. 

Procedury dla pracowników :  

1. Pracownik przebywający w placówce musi być zdrowy. 

2. Pracownicy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego między sobą w każdej 

przestrzeni podmiotu, wynoszący minimum 1,5 metra.  



3. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są wyposażeni – w razie 

konieczności- w indywidualne środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, 

maseczki na usta lub nos/przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem.  

4. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji u dziecka pracownik ma obowiązek 

powiadomić o tym rodzica oraz dyrekcję.  

5. Pracownik przyjmując dziecko ma obowiązek zmierzyć dziecku temperaturę i zapisać ją w 

odpowiednim indywidualnym arkuszu.  

6. Wyznaczony pracownik obsługi odpowiedzialny jest za dezynfekcję sali, w której 

odbywają się zajęcia rewalidacji, powyższych czynności dokonuje pod nieobecność 

dziecka i nauczyciela w sali.  

7. Nauczyciel ma obowiązek założenia maseczki, rękawiczek  i fartucha w razie podejrzenia 

infekcji u dziecka oraz odizolowania go w izolatce (sala nr 13)  

i niezwłocznego powiadomienia rodziców/opiekunów dziecka. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  u pracownika szkoły: 

1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien przychodzić 

do pracy, powinien pozostać w domu – powiadomić pracodawcę -  

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zatelefonować pod nr 999 lub 112  

i poinformować o stanie zdrowia. 

3. Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych znajdują się 

na tablicy przy sekretariacie szkolnym. 

4. Osoby powyżej 60.  roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi nie będą 

sprawowały opieki  nad dziećmi. 

5. Placówka zapewnia pomieszczenie do izolacji (sala nr 13), w którym będzie można 

odizolować osobę, u której wystąpiły niepokojące objawy wskazujące na chorobę zakaźną. 

Osoba ta niezwłocznie będzie odsunięta od pracy. Wstrzymane będzie przyjmowanie 

kolejnych dzieci, odwołane zostaną wszystkie zajęcia, powiadomiona zostanie powiatowa 

stacja sanitarno-epidemiologiczna. Dalsze postępowanie wszystkich pracowników 

placówki będzie zgodne z poleceniami i instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, u którego wystąpiły niepokojące 

objawy wskazujące na chorobę zakaźną, niezwłocznie zostanie poddany  gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekowane będą powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.). 

 


