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I.    Postanowienia ogólne. 
 

1. Od  25 maja br. Szkoła Podstawowa nr 50 prowadzi konsultacje grupowe i indywidualne  

dla uczniów klasy VIII  

2. Od 1 czerwca br. Szkoła Podstawowa nr 50 umożliwia konsultacje dla wszystkich uczniów  

z klas IV-VIII. 

3. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący ograniczył  liczebność uczniów   w 

przypadku konsultacji grupowych do jedenaściorga  dzieci . Szkoła organizuje zajęcia dla 

uczniów, których rodzice zgłosili taka potrzebę. 

4. W pierwszym dniu przybycia dziecka do szkoły, rodzic przynosi (lub wypełnia na miejscu) 

druk zapoznania się z procedurami oraz wyrażenie zgody na pomiar temperatury ciała u 

dziecka (zał. nr 1). 

5. Na terenie szkoły nie przebywają osoby z zewnątrz niebędące pracownikami. 

 

II.   Procedura przychodzenia  uczniów  do szkoły.  

1. Uczniowie przychodzą do szkoły bezpośrednio na zajęcia  zgodnie z ustalonym 

harmonogramem konsultacji. Po zajęciach opuszczają szkołę. 

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły  mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 2 metry. 

3. Wchodząc do szkoły opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki do 

dezynfekcji są udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu, niedostępnym dla dzieci) 

Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust. 

4. W konsultacjach może wziąć udział   wyłącznie uczeń  zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz bez objawów chorobowych: kaszel, 

katar, gorączka. 

5. Obowiązuje zakaz przebywania w szkole osób poza uczniami i personelem. Przy wejściu 

do szkoły  dziecko ma mierzoną temperaturę  termometrem bezdotykowym.  



6. Uczeń samodzielnie wchodzi do łazienki, myje ręce zgodnie z instrukcją, wyciera  

w ręcznik papierowy i wchodzi do przydzielonej sali. 

   

7. Zadania rodzica: 

 

a. zaopatrzy swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi  

do i z placówki, 

b. przyprowadza do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych, 

c. nie posyła dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się  

do zaleceń służb sanitarnych i lekarza, 

d. rodzic wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów czy zabawek, 

e. regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla,  

że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z 

mydłem 

 i nie podawać ręki na powitanie, 

f. zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania  

czy kasłania.  

 

III.   Procedura pracy kadry pedagogicznej z dziećmi.  

1. Z grupą dzieci pracują nauczyciele przedmiotu 

2. Po przybyciu ucznia do szkoły odbywają się konsultacje zgodnie z ustalonym 

harmonogramem.  

3. Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny  w każdej przestrzeni szkoły wynoszący 

1,5 m.  

4. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce  

i dlaczego zostały wprowadzone.  

5. Nauczyciele pracują według ustalonego tygodniowego harmonogramu konsultacji 

6. Grupy nie spotykają się ze sobą i mają odrębne godziny  zajęć.  

 

 
 

IV.   Procedura użytkowania sal szkolnych i łazienek.  
 

1. W sali szkolnej , w przypadku konsultacji grupowych, przebywa maksymalnie 

 11 uczniów plus nauczyciel. 

2. Z sal usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można szybko dezynfekować oraz 

wykładziny dywanowe. 

3. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić 1,5 m. (jeden 

uczeń – jedna ławka szkolna). 

4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. 

5. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 

 

 

 



V.  Procedura postepowania w szatni. 
 

1. Przy wejściu do poczekalni szkolnej, umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk.  

Do korzystania zobligowani są wszyscy dorośli.  

2. W szatni może przebywać tylko jedna grupa uczniów.  

3. Dla każdej grupy uczniów  z klas 4-6 przydzielony jest boks w szatni.  

4. Uczniowie klas 7-8 zostawiają  rzeczy w szafkach  

 

VI.  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia         

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 u dziecka. 
 

1. Dyrektor wyznaczył i przygotował pomieszczenie – gabinet profilaktyki - wyposażony w 

środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować 

dziecko w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Po zauważeniu symptomów choroby np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie wyznaczona 

osoba niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do sali izolacji - gabinetu profilaktyki, 

dezynfekuje ręce i zakłada  środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, fartuch 

ochronny).  Wyznaczona osoba pozostaje z dzieckiem, zachowując bezpieczną odległość, 

do momentu odebrania dziecka przez rodziców. 

3. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji dyrektora szkoły i przeprowadza pozostałe 

dzieci do innego wyłączonego z użytkowania na ten czas pomieszczenia – do sali A-3. 

4. Dyrektor szkoły zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach i podejrzeniu wystąpienia na terenie 

placówki zachorowania na COVID-19. o zaistniałej sytuacji informuje również rodziców 

pozostałych uczniów. 

5. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko, są jak najszybciej dezynfekowane. 

 

 
 

VII.  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 

koronawirusem lub  zachorowania na COVID-19 u  personelu szkoły. 
 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić tylko zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W szkole organizuje się pomieszczenie z dostępnymi środkami ochrony osobistej i 

płynami dezynfekującymi w sali S-0 parter. 

3. W przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych u pracownika szkoły, zostanie 

on odizolowany od pozostałych  i umieszczony w sali S-0 parter. Zostanie 

powiadomiona właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna. 

4. Wdrożenie dodatkowych środków ochrony, stosowanie dodatkowych procedur będzie 

zależne od wskazań  i zaleceń właściwego inspektora sanitarnego. 

5. Wszyscy pracownicy mają obowiązek bieżącego śledzenia informacji GIS i Ministra 

Zdrowia dostępnych na odpowiednich stronach WWW 

Ważne telefony: 

Kontakt społeczeństwa z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie (PSSE) 

realizuje się w następujący sposób: 
W godzinach pracy PSSE w dni robocze od poniedziałku do piątku od 08:00 do 15:35 poprzez: 

a)      telefon do kancelarii PSSE: 22-310-79-00, fax 22-310-79-01; 

b)      e-mail: kancelaria@pssewawa.pl; 

c)      elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP): http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-

spraw/profil-urzedu/0136sgqnu2; 

mailto:kancelaria@pssewawa.pl
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/0136sgqnu2
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/0136sgqnu2


Po godzinach pracy PSSE od 15:35 do 08:00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy poprzez: 

a)     e-mail:kancelaria@pssewawa.pl; 

b)      elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP): http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-

spraw/profil-urzedu/0136sgqnu2; 

WSSE w Warszawie ul. Żelazna 79 22 620 37 19 wew. 500  poza godz. pracy  502 171 171 

800190 590 – Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie   

22 523 88 80 - Infolinia dla osób przyjeżdżających zza granicy.   

 

 

VIII.  Procedura działań personelu pomocniczego. 

 
1. Pracownicy obsługi monitorują każdego dnia codzienne prace porządkowe,            

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek,            

i powierzchni płaskich,  w tym blatów w salach , klawiatury, włączników. 

2. Rejestrują na karcie ewidencji sprzątania wykonane prace porządkowe (zapisy),  

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości, dezynfekowania 

powierzchni dotykowych:  klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy 

krzeseł i powierzchni płaskich. 

3. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – sprawdzają i naklejają  plakaty  

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje  

do dezynfekcji rąk. 

4. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. 

5. Myją podłogi z użyciem środka dezynfekcyjnego: 1× dziennie  po wyjściu dzieci. 

Myją podłogi  z użyciem detergentu według potrzeb.  

6. Myją krany i ubikacje z zastosowaniem detergentów – po skorzystaniu dziecka  

z łazienki. Dezynfekcja co najmniej raz dziennie.  

7. Monitorują mycie szatni/dwa razy dziennie/ oraz przeprowadzają dezynfekcję 

klamek, wtyczek itp.  

8. Konserwator dokonuje czynności zawodowych w izolacji od kuchni i personelu 

opiekującego się uczniami. Każdorazowo po wejściu do pomieszczeń szkolnych 

dezynfekuje ręce. Dokonuje mycia i dezynfekcji bramy, furtek przedszkolnych, 

poręczy,  dwa razy dziennie: przed przyjściem i po przyjściu uczniów  do szkoły. 

 

 

 

                                                  Bożena Ragus  

           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………… 

                                                                                 ( imie i nazwisko dziecka) 

                       

 

           

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurami: 
 

 

Zapoznałem/am się z procedurami organizacji konsultacji w Szkole Podstawowej nr 50               

im. Królowej Jadwigi w okresie zagrożenia epidemicznego obowiązującymi od dnia 18 maja 

2020 r w związku z COVID-19.  

 

 

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA 

Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w związku  

z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała mojego dziecka  

codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce. 

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych i zapobiegawczych, 

związanych z ogłoszonym stanem epidemii.  

 

 

……………………………… 

podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 


