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Procedury zapewnienia bezpieczeństwa uczniom  

 w Szkole Podstawowej nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku 

 w czasie pandemii  wirusa COVID-19 

 

I. Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi            

(Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych            

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

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

 

II. Cel procedury 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przyprowadzania, pobytu i odbierania 

dzieci w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19 na terenie naszej placówki. 

2. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób które przebywają             

w placówce. 

3. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią 

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 

III. Przedmiot procedury 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

• zasad  przyprowadzania, pobytu i odbierania dzieci w czasie trwania zagrożenia 

epidemicznego COVID-19 na terenie naszej placówki, 

• sprawdzenie stanu zdrowia dziecka. 

 

IV. Zakres procedury 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów, a także 

rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki. 

 



V. Przyprowadzanie i pobyt dziecka w placówce 

1. Do szkoły przyprowadzone jest dziecko zdrowe: bez gorączki, kaszlu, kataru, objawów 

chorobowych sugerujących na infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. W przypadku objawów alergii wymagany jest dokument poświadczający występowanie  

u dziecka tej choroby.  

3. Uczniowie będą korzystać z wyznaczonych wcześniej wejść do szkoły. 

4. Wszyscy uczniowie dezynfekują ręce wchodząc na teren szkoły. 

5. Rodzic przed wejściem do szkoły dezynfekuje ręce płynem do rąk. Następnie czeka  

w strefie rodzica lub przed wyznaczonym dla grupy wejściem do szkoły na pojawienie się 

nauczyciela, zachowując środki ostrożności: założona maseczka lub przyłbica, 

ewentualnie rękawiczki gumowe. 

6. Zobowiązuje się rodziców do utrzymywania co najmniej 1,5 metrowych odległości od 

innych osób w tym pracownika szkoły.  

7. Nauczyciel rozpoczynający lekcje w klasach I-III odbiera dzieci ze strefy rodzica i prowadzi 

do wyznaczonej sali. 

8. Uczniowie klas IV-VIII samodzielnie udają się do wyznaczonych sal. 

9. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych niepotrzebnych rzeczy. 

10. Sale będą regularnie wietrzone. 

11. Nauczyciele systematycznie przypominają uczniom o myciu rąk. 

12. Uczniowie będą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu, ale wyłącznie na terenie 

szkoły. 

13. Uczniowie podczas przerw zachowują dystans między sobą i noszą maseczki ochronne. 

14. Jeśli dziecko będzie przejawiać niepokojące objawy chorobowe lub zgłosi złe 

samopoczucie zostanie odizolowane przez jednego z pracowników do wyznaczonego w 

tym celu pomieszczenia - IZOLATORIUM z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od 

innych osób. Rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania 

dziecka. Nauczyciel, który zauważył objawy chorobowe u dziecka zobowiązany jest do 

poinformowania o tym dyrekcję szkoły. Pielęgniarka lub wyznaczony przez dyrektora 

szkoły pracownik zmierzy uczniowi temperaturę. 

15.  Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów oraz bezzwłocznego odebrania 

dziecka w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych. 

16. Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/opiekuna 

prawnego Dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na 

temat stanu zdrowia dziecka. 

17. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem u dziecka lub pracownika, obszar      

w którym przebywali i poruszali się zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu i 

niezbędnej dezynfekcji . 

 

VI. Odbieranie dziecka z placówki 

1. Rodzic oczekuje na dziecko w strefie rodzica, utrzymując co najmniej 1,5 m odstępu od 

innych osób w pobliżu. 



2. Nauczyciel klas I-III odprowadza dziecko do szatni, czeka aż dziecko się ubierze i 

przekazuje je do czekających rodziców/opiekunów lub odprowadza do świetlicy. 

3. Wszelkie informacje dotyczące zdrowia dziecka, jeśli zajdzie taka potrzeba, rodzice 

otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 86 w Gdańsku. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są 

rodzice/opiekunowie prawni oraz wszyscy pracownicy szkoły. 

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą 

procedurą odpowiada Dyrektor Szkoły nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku 

umieszczając ją na stronie internetowej szkoły, na tablicy  informacyjnej oraz przesyłając 

przez dziennik elektroniczny. 

4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1.09.2021 r. do odwołania przez Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 86 w Gdańsku. 

 

 

 

 

 

ADRESY I NUMERY KONTAKTOWE STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH ORAZ  

SZPITALI ZAKAŹNYCH, A TAKŻE INNE WAŻNE NUMERY 

 

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 
Tel. (+48) 58 776 32 00,  tel. (+48) 58 344 73 00 
e-mail: poczta@wsse.gda.pl , wsse.gdansk@pis.gov.pl 
  
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 
80-858 Gdańsk , ul. Wałowa 27 
Tel: (58) 320-08-00 
E-mail: psse.gdansk@pis.gov.pl, kancelaria@psse.gda.pl  

3. Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ  
Gdańsk, ul. Polanki 117 , Tel. (58) 552 63 18, 785 773 020 
 
4. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy  
Gdańsk, ul. Mariana Smoluchowskiego 18,  
Tel. (58) 341 55 47 
 
5.  Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej 
Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B, Tel. 58 699 85 06 
 
6. Bieżące informacje GIS i Ministerstwa Zdrowia 
Strony internetowe: 
gis.gov.pl,   https://www.gov.pl/web/koronawirus/ 
 
7. Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku 
tel. 58 3099308  

mailto:poczta@wsse.gda.pl
mailto:wsse.gdansk@pis.gov.pl
mailto:psse.gdansk@pis.gov.pl
mailto:kancelaria@psse.gda.pl
https://www.gov.pl/web/koronawirus/


e-mail: sekretariat@sp86.edu.gdansk. 
www:  http://sp86.edu.gdansk.pl/pl 
 
Dyrektor szkoły : Justyna Dmitruk 
e-mail: j.dmitruk@sp86.edu.gdansk.pl 
 
Wicedyrektorzy szkoły: 
Klasy I-III : Izabela Witkowska 
e-mail: i.witkowska@sp86.edu.gdansk.pl 
Klasy IV i VI : Renata Teterycz 
e-mail: r.teterycz@sp86.edu.gdansk.pl 
Klasy V: Marta Pakowska 
e-mail: m.pakowska@sp86.edu.gdansk.pl 
Klasy VII-VIII: Sławomir Falkowski 
e-mail: s.falkowski@sp86.edu.gdansk.pl 
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