
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: 

• Dziecko nie może mieć żadnych objawów chorobowych, w tym 

alergicznych (katar, kaszel, ból brzucha itp.) 

• Dziecko nie może korzystać z zajęć w szkole, jeśli ktoś z rodziny 

przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, 

• Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zachorowanie dziecka w czasie 

pobytu w placówce 

 

2. Po wejściu do szkoły uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce (za pomocą 

dostępnego płynu dezynfekującego lub poprzez umycie rąk wodą z mydłem). 

 

3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

 

4. W budynku mogą przebywać pracownicy szkoły i uczniowie, a także: 

• 1 opiekun odprowadzający dziecko, tylko w przestrzeni szatni szkolnej 

• osoby z zewnątrz załatwiający sprawy niezbędne. 

Podczas przebywania w szkole obowiązują środki ochronne: noszenie maseczki, 

dezynfekcja rąk lub  zakładanie rękawiczek jednorazowych 

 

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

 

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

pojawiły się objawy chorobowe (gabinet pielęgniarki) 

7. Wszyscy przebywający na terenie szkoły mają obowiązek zachowywać dystans 

społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkolnej, wynoszący min. 1,5 m. 

 

8. Nauczyciel zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom zasad bezpieczeństwa,  

obowiązujących w szkole i przyczyn ich wprowadzenia. 

 

9. Nauczyciel zobowiązany jest, aby dzieci często i regularnie myły ręce, 

przestrzegając zalecanego sposobu mycia. 



10. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji o 

stanie zdrowia dziecka. 

 

11. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust. 

 

12. Rodzice zobowiązani są do poprzypominania dziecku o podstawowych 

zasadach higieny oraz sposobie zasłaniania twarz podczas kichania czy 

kasłania. 

 

 

Powyższe procedury wynikają z Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych- tryb pełny stacjonarny. 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 roku. 

 

 

 


