
Procedura bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19  

podczas zajęć rewalidacyjnych 

w Szkole Podstawowej w Dąbiu  

od 18 maja 2020r.  

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE 

1. Od 18 maja br. Szkoła Podstawowa w Dąbiu  organizuje dla dzieci  posiadających 

orzeczenie o kształceniu specjalnym zajęcia rewalidacyjne;  

2. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców 

dzieci; 

3. Przy organizacji zajęć uwzględniono  możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich 

realizacji; 

 

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć; 

 

W zakresie organizacji zajęć: 
 

1. W zajęcia mogą uczestniczyć tylko te dzieci, których rodzice zgłosili wcześniej udział w 

zajęciach i podpisali oświadczenie (załącznik nr 1) 

2. Na teren placówki mogą wchodzić tylko pracownicy szkoły i dzieci zgłoszone do udziału 

w zajęciach rewalidacyjnych; 

3. Rodzice, którzy zgłosili chęć udziału dziecka w rewalidacjach zobowiązani są do 

uaktualnienia swojego numeru telefonu; 

4. Dzieci przychodzą na zajęcia zgodnie z ustalonym wcześniej z rodzicami i nauczycielem 

terminem; 

5. Zajęcia prowadzone są z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego ok. 1,5 

metra; 

 

 W zakresie warunków sanitarnych: 

 
1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej; 

2. Pracownicy szkoły zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, 

rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby) oraz instrukcję prawidłowego ich stosowania; 

3. Środki ochrony osobistej dziecka zobowiązany jest zapewnić rodzic; 

 

4. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły; 

 



5. Uczeń będzie miał zrobiony pomiar temperatury ciała przy wejściu do szkoły i  jeżeli 

zaistnieje taka konieczność w trakcie zajęć. 

6. Pracownicy szkoły zostali zapoznani z Procedurą bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej 

w Dąbiu w związku z zagrożeniem COVID – 19; 

7. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Wszyscy wchodzący zostali 

zobligowani do korzystania z niego; 

8.  W szkole przy wejściu, sanitariatach i na stronie szkoły znajdują się informacje  

promujące zasad higieny i postępowania w czasie zagrożenia zakażeniem koronawirusem 

COVID – 19:  

 higieny rąk (mycie i dezynfekcja), 

 higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do 

zamkniętego kosza i umyć ręce), 

 prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki oraz rękawiczek 

9. Pracownicy szkoły zostali zobowiązani do stosowania środków ochrony osobistej  oraz 

mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: 

 przed i po kontakcie z dziećmi,  

 po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

 po usunięciu środków ochrony osobistej, 

10. Zaleca się nie nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie 

należy nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one 

prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk; 

11. Szkoła zapewnia  środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w 

każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środki do dezynfekcji; 

12. Pracownicy szkoły  informują dzieci  w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych o konieczności stosowania środków ochrony osobistej  oraz o ryzyku, 

jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny; 

13. Pomieszczenia , w których prowadzi się zajęcia są  regularnie wietrzone; 

14. Często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć  jest 

regularnie dezynfekowane, w szczególności po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w 

przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć 

przez uczestnika lub drugą grupę uczestników. 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura postępowania na wypadek podejrzenia 

 zakażenia COVID-19 

 

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 

objawy chorobowe. Pomieszczeni to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i 

przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do 

pomieszczenia). 

 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, 

gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), uczeń jest 

niezwłocznie izolowane od grupy lub nauczyciela – służy do tego specjalnie 

przygotowane pomieszczenie. 

 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę 

go zastępującą. 

 

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z 

rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka (czas oczekiwania na rodzica 

max do 40 min), Powiatową Stacją Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i 

informuje o objawach. 

 

5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w szkole rodzica/opiekuna 

dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie 

Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną. 

 

6. Przez ignorowanie wezwania rozumie się: uporczywe nieodbieranie telefonu 

podanego przez rodzica, jako kontaktowy; niepojawienie  się rodzica po 

określonym  przez niego w trakcie rozmowy powiadamiającej o zaistniałej sytuacji 

czasie,  brak informowania przez rodzica pracowników szkoły o nieplanowanym 

spóźnieniu. 

 

7. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarka) kontaktuje się telefonicznie z 

rodzicami pozostałych uczniów i informuje o zaistniałej sytuacji. 

 

8. Nauczyciel opuszcza salę lub przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w 

której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie 

podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek). 

 

9. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły, który 

zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z 

pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę 

ochronną/przyłbicę i rękawiczki, fartuch. 

 

10. Rodzice izolowanego ucznia odbierają je ze szkoły przy głównych drzwiach 

wejściowych do budynku placówki. 

 



11. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie 

przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – 

zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do 

przenoszenia zakażenia 

 

12. Opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik wyznaczony przez dyrektora. 

 

13. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci 

do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się 

pracownik. 

 

14. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu) i wprowadza 

do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane. 

 

15. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia 

COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak 

klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego 

wyznaczoną. 

 

16. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi 

po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są 

powierzchnie dotykowe. 

 

17. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 

podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

18. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 

chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia 

COVID-19. 

 

19. 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. 

 

20. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników 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. 

 

Przepisy końcowe  

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 18 maja 2020 r. do czasu ich 

odwołania. 

 

2. Wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich 

ścisłego stosowania i przestrzegania. 



 

Załącznik nr 1 do  Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu w 

związku z zagrożeniem COVID – 19 

 

……………………………….……… 

………………………………………. 

(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów) 

 

Oświadczenie 

My, rodzice/opiekunowie prawni dziecka …………………………………………………., 

                                                                                        (imię, nazwisko dziecka) 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie, uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Dąbiu                                                                  

informujemy, że chcemy skorzystać z zajęć rewalidacyjnych organizowanych w szkole 

podstawowej. 

 

Oświadczamy, że nasze dziecko jest zdrowe – bez objawów chorobowych i może bez 

przeszkód uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych. 

 

Oświadczamy, że nikt z najbliższego otoczenia dziecka nie przebywa na kwarantannie lub w 

izolacji w związku z zakażeniem lub zagrożeniem zakażeniem koronawirusem.  

 

Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała naszego dziecka przy wejściu do szkoły i  

jeżeli zaistnieje taka konieczność w trakcie zajęć. 

  
Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla 

zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z 

zajęć na terenie szkoły podstawowej w obecnym stanie epidemicznym, nie będziemy zgłaszać 

jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków 

naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka w placówce. 

 

Potwierdzamy znajomość Wytycznych skierowanych do rodziców/opiekunów przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną, Ministerstwo Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej 

zakresie organizacji zajęć w szkole i jednocześnie deklarujemy pełne zastosowanie się do 

Wytycznych.  

 

 

…………………………………………………… 

         (czytelne podpisy rodziców/ opiekunów) 

Dąbie, dnia …………………… 

 


