
PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I POBYTU DZIECKA W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR  66 W KRAKOWIE W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA 

 

1. Rodzice i opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za zdrowie dziecka 

przyprowadzonego do szkoły: 

a) Dziecko nie może mieć żadnych objawów chorobowych (katar, kaszel, ból brzucha itp.). 

W przypadku występowania chorób alergicznych i przewlekłych należy dostarczyć 

zaświadczenie od lekarza prowadzącego. 

b) Dziecko nie może korzystać z zajęć w szkole, jeśli ktoś z rodziny przebywa na 

kwarantannie. 

c) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zachorowanie dziecka w czasie pobytu w 

placówce. 

 

2. Przyprowadzanie dziecka do szkoły: 

a) Rodzic przekazuje dziecko nauczycielowi lub pracownikowi szkoły przy wejściu do 

budynku. Rodzice rozstają się z dziećmi, nie wchodząc do żadnych pomieszczeń w 

szkole. 

b) Dziecko może w obecności rodzica mieć mierzoną temperaturę (zgodnie ze 

wskazaniami GIS za temperaturę w normie uważa się wartość do 37,2° C, podwyższona 

temperatura skutkuje nieprzyjęciem dziecka do szkoły). 

 

3. Dzieci przychodzą najwcześniej 20 minut przed rozpoczęciem zajęć, chyba że dziecko 

korzysta z zajęć na świetlicy szkolnej.  

 

4. Obowiązek noszenia przez uczniów maseczek zasłaniających usta i nos dotyczy 

korytarzy, szatni, przejazdów autobusami i innych sytuacji na polecenie nauczyciela. 

 

5. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub indywidualnej szafce. Uczniowie nie mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

  

6. Dzieci mają ograniczony dostęp do zabawek i sprzętów. Nie mogą wymieniać się 

jedzeniem, napojami i wszelkimi rzeczami osobistymi. 

 

7. Rodzice, odbierając dziecko ze świetlicy, wywołują je domofonem – nie wchodzą na 

teren szkoły. Dziecko przebiera się i zostaje wyprowadzone przez pracownika szkoły. 

 

8. Rodzice mają obowiązek być w kontakcie telefonicznym ze szkołą.  

 

9. Rodzice kontaktują się z dyrekcją, nauczycielami i sekretariatem telefonicznie lub 

poprzez dziennik elektroniczny.  

 

 



10. Rodzice zobowiązani są do przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie 

zdrowia dziecka. 

 

11. Rodzice zobowiązani są do przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny 

oraz sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

 

12. Obowiązki i działania szkoły: 

a) Sale lekcyjne są wietrzone po każdych zajęciach. 

b) Przy wymianie klas sala jest dezynfekowana - zwłaszcza powierzchnie dotykowe. 

c) W zależności od warunków atmosferycznych uczniowie spędzają przerwy oraz 

wybrane zajęcia na boisku szklonym. 

d) Nauczyciel zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom zasad bezpieczeństwa  

obowiązujących w szkole i przyczyn ich wprowadzenia, 

e) Nauczyciel dba, aby dzieci często i regularnie myły ręce, przestrzegając zalecanego 

sposobu mycia (po wyjściu z toalety, przed posiłkami). 

 

13. W szkole wyznaczone jest izolatorium dla uczniów, u których w trakcie pobytu 

pojawiły się objawy chorobowe (gabinet pielęgniarki). 

 

14. Kwestie dotyczące korzystania z biblioteki szkolnej, świetlicy, obiadów, kontaktów z 

pedagogiem szkolnym, organizacji zajęć dodatkowych - regulowane są procedurami 

wewnętrznymi. 

 

Powyższe zasady wchodzą w życie 1.09.2020 r. i obowiązują do odwołania. 

 

 

 

 

 

 

 


