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Wewnętrzne Procedury Zapewnienia Bezpieczeństwa 
Zespól Szkół Sióstr Salezjanek w Krakowie  

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 

 

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Pracy, Ministra Zdrowia 

i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. dla szkół  – edukacja wczesnoszkolna, 

konsultacje w szkole, organizacja zajęć rewalidacyjnych. 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-

19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek 

w Krakowie obowiązują niniejsze Wewnętrzne Procedury Zapewnienia Bezpieczeństwa. 

 

ZASADY OGÓLNE 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Publicznej Szkole 

Podstawowej Sióstr Salezjanek w Krakowie oraz w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym 

Sióstr Salezjanek w Krakowie odpowiada Dyrektor szkoły.  

2. W szkołach stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania. 

3. W zajęciach na terenie szkoły nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra 

pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby 

zakaźnej. 

4. Dyrektor  szkoły zapewnia: 

1) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie 

z pomieszczeń szkoły, sprzętów i pomocy dydaktycznych znajdujących się w szkole; 

2) Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku oraz w sali w której odbywają się 

zajęcia, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla 

pracowników wyznaczonych do odbioru uczniów oraz nauczycieli prowadzących 

zajęcia; 

3) Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe; 

4) Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa 

i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom 

jak i rodzicom. 

5. Dyrektor: 

1) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie  

z powierzonymi im obowiązkami; 
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2) dba o to, by w klasach, w których odbywają się konsultacje i w salach, w których 

spędzają czas uczniowie, nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie 

umyć, wyprać lub zdezynfekować np. puzzle; 

3) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce; 

4) kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym – telefonicznie, w przypadku 

stwierdzenia podejrzenia choroby u dziecka; 

5) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika; 

6) współpracuje ze służbami sanitarnymi; 

7) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia; 

8) informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania 

na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej/ strony 

internetowej szkoły; 

9) ogranicza przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum,  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe);  

10) nadzoruje, aby codziennie sporządzana była lista osób przebywających na terenie 

szkoły.  

6. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest: 

1) Do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej: 

a) regularnego mycia rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach 
sanitarno-higienicznych, 

b) kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 

c) unikania kontaktu z osobami, które źle się czują; 

2) Dezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do budynku placówki; 

3) Informowania dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych 
uczniów; 

4) Zachowania dystansu społecznego między sobą, wynoszącego min. 1,5m.; 

5) Nieprzemieszczania się zbędnie po placówce; 

6) Postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa. 

7. Osoby sprzątające w placówce po zakończeniu zajęć z uczniami każdego dnia: 

1) Ciągi komunikacyjne – myją; 

2) Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, 

blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, 

zabawki, kurki przy kranach – myją i/lub dezynfekują. 
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3) Rejestrują swoje działania w „Karcie kontroli czynności myjąco-dezynfekujących” – 

Załącznik nr 3 do Procedur. 

 

 

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DLA UCZNIÓW KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

1. Szkoła pracuje w godzinach od 7.30 do 16.30. 

2. Liczba dzieci w jednej grupie szkolnej może maksymalnie wynosić 11  (po uzyskaniu zgody 

organu prowadzącego można zwiększyć o kolejne 2 osoby). 

3. Mając na uwadze kontynuację nauczania zdalnego w klasach I-III, istnieje możliwość 

zorganizowania jednej grupy dla uczniów tychże klas w zakresie zajęć opiekuńczo-

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych na terenie szkoły. 

4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna; 

5. Do szkoły nie będą wpuszczani: uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi 

wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku szkoły każdemu pracownikowi oraz 

dziecku mierzona jest temperatura. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora 

pracownik szkoły. 

6. Uczniowie klas I-III przynoszą do szkoły własne przybory szkolne (kredki, długopisy, klej, 

mazaki itp.) - nie ma możliwości pożyczania przyborów między uczniami. Szkoła w trakcie 

zajęć zapewnia wyłącznie materiały plastyczne jednorazowego użytku (typu kartki, 

elementy dekoracyjne do prac plastycznych). 

7. W szkole uczniowie klas I-III ani pracownicy, jeśli przebywają w wyznaczonej dla grupy sali 

lub na świeżym powietrzu, nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach/ 

przyłbicach). Ww. osoby, przemieszczając się poza wyznaczonym dla grupy 

pomieszczeniem, zobowiązani są do zakrywania ust i nosa (przemieszczanie się po holu, 

wyjście do toalety itp.) . 

8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń 

– 1 ławka szkolna). 

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

10. Uczeń nie pozostawia w szkole książek, przyborów, butów zmiennych. 

11. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane. 

12. Na tablicy ogłoszeń w szkole znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy 

się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej 

się na terenie placówki. 
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13. Rodzic/prawny opiekun wypełnia i podpisuje Formularz zgłoszeniowy ucznia do szkoły 

Załącznik nr 1 do Procedur oraz Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Procedur. 

14. Nauczyciele:  

1) sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba uczniów zgodnie z ustaleniami, 

objawy chorobowe u uczniów, dostępność środków czystości i inne zgodnie z 

przepisami dot. BHP; 

2) myją, dezynfekują przedmioty, którymi  bawił się/ używał uczeń - po zakończeniu zajęć 

z grupą; 

3) dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed 

jedzeniem, po przyjściu do szkoły; 

4) wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę; 

5) prowadzą zajęcia sportowe przy otwartych oknach lub na boisku szkolnym; 

6) dbają o to, by uczniowie z jednej grupy nie przebywali w bliskiej odległości z  uczniami 

z drugiej grupy; 

7) dbają o to, by uczniowie w ramach grupy unikali ścisku, bliskich kontaktów; 

8) nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę uczniów; 

9) wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone, 

instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk. 

Organizacja zajęć: 

1. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

2. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia lub w jego tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się 
przyborami szkolnymi między sobą. 

4. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów1. Po każdych zajęciach 
używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  

5. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 
także w czasie zajęć. 

6. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 
nauczyciela. 

                                                           
1 Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 639). 
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7. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 
nimi. 

8. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości, należy 
zabezpieczyć go przed używaniem. 

9. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi 
dystans. 

10. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

11. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze 
sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup  
do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 

12. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

13. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

14. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,  
w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i 
po zakończeniu zajęć. 

 

Zasady naboru i zgłaszania ucznia klasy I-III do szkoły  w dobie epidemii COVID - 19 

1. W pierwszej kolejności z zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć 

dydaktycznych mają możliwość skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości 

pogodzenia pracy z opieką w domu. 

 

2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 

pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

3. Rodzice zgłaszają potrzebę opieki nad dzieckiem z klasy I-III lub potrzeby organizacji zajęć 

rewalidacyjnych na terenie szkoły dyrektorowi szkoły do dnia 22 maja 2020 r. do godz. 

10.00. 

 

4. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie na adres dyrektora w dzienniku elektronicznym 

LIBRUS skanu lub zdjęcia podpisanego przez Rodzica Załącznika nr 1/ Załącznika nr1a 

oraz Załącznika nr 2. 

 

5. Jeżeli Rodzic nie ma możliwości wydruku załączników, o których mowa wyżej, może 

zgłoszenia dokonać telefonicznie w dni robocze w godzinach 8.00-14.00 

 na nr tel.: 12/648-05-08. 

 



 
6 

Wewnętrzne Procedury Zapewnienia Bezpieczeństwa 
Zespól Szkół Sióstr Salezjanek w Krakowie  

6. Dyrektor weryfikuje zgłoszenia, ustala ostateczną listę i w przypadku zaistnienia 

niemożliwości zapewnienia opieki któremuś z dzieci informuje o tym rodziców 

telefonicznie.  

 

7. Rodzice zobowiązani są wypełnić Formularz zgłoszenia oraz Oświadczenie i przedłożyć je 

dyrektorowi szkoły.  

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci klas I-III ze szkoły  

1. Na teren budynku szkoły (tylko na hol, część przy głównym wejściu) wchodzi jedno dziecko 

i jedna osoba dorosła, (chyba że do szkoły uczęszcza rodzeństwo). 

2. Osoby oczekujące na wejście do budynku pozostają w odległości 2 m. 

3. Rodzice  przyprowadzają dziecko do szkoły do godz. 8.00. (zgodnie z godziną ustaloną 

w zgłoszeniu (Załącznik nr 1 lub Załącznik 1a). 

4. W holu rodzic dziecko powierza pracownikowi szkoły, który mierzy dziecku temperaturę,  

a następnie kieruje je do szatni, gdzie dziecko przebiera się i udaje do sali, w której odbywać 

się będą zajęcia. 

5. Rodzic bezzwłocznie opuszcza budynek szkoły. 

6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych  

u dziecka, pracownik pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go 

zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca informuje o 

konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia 

dziecka. 

7. Rodzic zgłasza pracownikowi szkoły chęć odbioru dziecka (zgodnie z godziną ustaloną 

w zgłoszeniu (Załącznik nr 1 lub Załącznik 1a)). Następnie pracownik informuje opiekuna, 

który kieruje ucznia do szatni w celu przygotowania się do wyjścia ze szkoły. Dziecko wraz 

z rodzicem bezzwłocznie opuszczają budynek.  

W holu może przebywać maksymalnie 3 rodziców z zachowaniem dystansu 2 metrów.  

 

KONSULTACJE W SZKOLE 

 

1. Dyrektor szkoły informuje rodziców o harmonogramie i formie prowadzenia konsultacji 

z poszczególnych przedmiotów / przez poszczególnych nauczycieli. 

2. Rodzic zgłasza poprzez dziennik elektroniczny nauczycielowi przedmiotu potrzebę 

konsultacji. 

3. Konsultacje realizowane są w formie zdalnej i stacjonarnej. 

4. Jeśli konsultacje mają formę stacjonarną, nauczyciel powiadamia dyrektora o ustalonej 

dacie i godzinie konsultacji, podając liczbę uczniów oraz przewidywany czas trwania. 
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5. Nauczyciel powiadamia ucznia o terminie i miejscu konsultacji. Informację tę umieszcza na 

tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły. 

6. Uczeń przychodząc do szkoły na pierwsze konsultacje, zobowiązany jest przynieść 

wypełnione i podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów Oświadczenie - Załącznik nr 

2. Brak Oświadczenia uniemożliwia udział ucznia w konsultacjach. 

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie konsultacji znajdują się na 

stoliku szkolnym ucznia lub w jego plecaku. Uczniowie nie wymieniają się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

8. Uczeń powinien przyjść na konsultacje z maksymalnie 10 minutowym wyprzedzeniem. Po 

wejściu do szkoły dezynfekuje ręce (w najbliższej łazience myje je wodą z mydłem) 

i bezpośrednio udaje się do klasy, w której odbywają się konsultacje. 

9. Nauczyciel zobowiązany jest przyjść na konsultacje z 10 min wyprzedzeniem- wywietrzyć 

salę i ustawić stoliki adekwatnie do liczby osób biorących udział w konsultacjach (1 uczeń – 

1 stolik). 

10. Jedna grupa konsultacyjna może liczyć maksymalnie 10 osób.  

11. Uczniowie oraz nauczyciele prowadzący konsultacje w miejscach ogólnodostępnych 

(korytarze) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, chyba że odległość między wszystkimi 

osobami przebywającymi w pomieszczeniu jest większa niż 2 m oraz osoby te nie 

przemieszczają się.  

12. Między poszczególnymi grupami odbywającymi konsultacje w danej sali wymagana jest 15 

minutowa przerwa. Podczas przerwy dokonywane jest mycie/dezynfekcja stolików, krzeseł, 

klamek, uchwytów, kontaktów  oraz przeprowadzane jest wietrzenie sali. 

13. Uczniowie po zakończonych konsultacjach zobowiązani są opuścić budynek szkoły. 

14. Uczniowie nie korzystają z szatni szkolnych. 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH 

 

1. Rodzic zgłasza poprzez dziennik elektroniczny nauczycielowi specjaliście oraz dyrektorowi 

potrzebę realizacji zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły. 

2. Nauczyciel specjalista powiadamia dyrektora szkoły o proponowanym terminie i godzinie 

przeprowadzenia zajęć. 

3. Rodzic wypełnia  Załącznik nr 1a i Załącznik nr 2 - Oświadczenie niniejszej procedury. 

4. Dyrektor, mając na uwadze harmonogram pracy szkoły, dokonuje potwierdzenia 

wskazanego przez nauczyciela terminu lub  proponuje inny. 

5. Uczeń powinien przyjść na zajęcia rewalidacyjne maksymalnie 10 minut przed 

rozpoczęciem. 

6. Uczniowie oraz osoby prowadzący zajęcia rewalidacyjne w miejscach ogólnodostępnych 

(korytarze) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, chyba że odległość między wszystkimi 
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osobami przebywającymi w pomieszczeniu jest większa niż 2 m oraz osoby te nie 

przemieszczają się.  

7. Po zajęciach uczeń zobowiązany jest opuścić budynek szkoły. Jeśli uczeń korzysta również 

z zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I-III, nauczyciel specjalista odprowadza ucznia 

na zajęcia do jego grupy. 

 

ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY W DOBIE EPIDEMII COVID – 19 

 

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 środki ostrożności powinny być 
właściwie zachowane podczas wykonywania codziennej pracy.  

Działamy w sytuacji zagrożenia epidemicznego.  

Dążymy do minimalizacji zagrożeń w pracy, a także w kontaktach między pracownikami. 

Kontakty międzyludzkie i funkcjonowanie pomieszczeń socjalnych - zasady dla wszystkich 
pracowników. 

1. W celu ograniczenia do minimum kontaktów  w pracy między pracownikami – należy 
bezwzględnie zachować bezpieczną odległość min 1,5 m. 

2. Należy ograniczyć organizowanie spotkań do bezwzględnego minimum. Podczas spotkań, 
które są niezbędne, należy zachować min. 1,5 m odległości między osobami 
uczestniczącymi w spotkaniu. 

3. Zabronione jest organizowanie spotkań tzw. towarzyskich.  

4. Rozmowy między pracownikami należy ograniczyć do bezwzględnego minimum. 

5. Nie należy podawać sobie rąk. 

6. Do niezbędnego minimum ograniczmy korzystanie z pomieszczeń socjalnych. 

 Liczba osób jednoczasowo przebywających w pomieszczeniach socjalnych powinna być 
ograniczona -  tak, aby możliwe było zachowanie bezpiecznej odległości min. 1,5 m między 
pracownikami  lub należy z pomieszczeń korzystać pojedynczo. 

7. Miejsce spożywania posiłku należy przed i po posiłku przetrzeć dostępnym środkiem 
do dezynfekcji powierzchni.  

8. Przed i po posiłku należy umyć ręce zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.  

9. W pomieszczeniu socjalnym zabronione jest pozostawianie żywności bez zabezpieczenia 
(zamknięcia w szczelnym opakowaniu), zabezpieczoną żywność należy przechowywać 
w zamkniętych szafkach lub lodówce. 

10. Zabronione jest pozostawianie w pomieszczeniach socjalnych oraz na stanowiskach pracy 
używanych - brudnych nieumytych talerzy, kubków, sztućców. 

11. Naczynia oraz sztućce należy myć dokładnie w ciepłej wodzie z użyciem płynów do mycia 
naczyń, wskazane jest również wyparzanie naczyń wrzątkiem.  

12. Czyste naczynia i sztućce należy przechowywać w zamkniętych szafkach, szufladach.  
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Wewnętrzne Procedury Zapewnienia Bezpieczeństwa 
Zespól Szkół Sióstr Salezjanek w Krakowie  

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA W SZKOLE WYSTĄPIENIA 
U DZIECKA LUB PRACOWNIKA OBJAWÓW CHOROBOWYCH, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA 

SARS-COV-22 

  

1. Typowe objawy dla SARS-CoV-2: 

 temperatura ciała powyżej (+) 37,5 C 

 suchy kaszel 

 duszności 

 ponadto mogą wystąpić: utrata smaku, węchu, problemy żołądkowe, u dzieci     

     wysypka. 

2. Jeżeli u ucznia lub pracownika występuje jeden z objawów wymienionych w pkt 1, przy 
czym uczeń lub pracownik nie jest alergikiem, nie spożywał produktów alergizujących,  
a objawy wystąpiły nagle, należy: 

1) odizolować ucznia / pracownika;  

a) uczeń w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika 
szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu 
z pomieszczenia dezynfekuje ręce. 

b) opiekun dziecka musi być ubrany w strój ochronny (fartuch, rękawice, przyłbica, 
maseczka) stanowiący wyposażenie izolatki. 

c) opiekun na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka i co 15  min sprawdza 
temperaturę dziecka oraz zapisuje informację na karcie dziecka (Załącznik  nr 4 
do Procedur- karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka w związku z Covid-19), 

2) powiadomić opiekuna prawnego ucznia; 

3) powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie pod 
numerem 600 876 214, 602 263 605; 
 

4) przygotować listę dzieci i osób dorosłych przebywających w szkole wraz  
z numerami kontaktów telefonów na potrzeby dochodzenia epidemiologicznego 
prowadzonego przez PPIS; 

5) zablokować możliwość przemieszczania się, to jest wejścia  do Szkoły i opuszczania 
Szkoły do czasu odwołania przez PPIS blokady obiektu; 

6) powiadomić opiekunów prawnych uczniów o zaistniałej sytuacji; 

7) wdrożyć procedurę dezynfekcji Szkoły; 

8) postępować zgodnie z indywidualnie przeprowadzonym postępowaniem w sprawie, 
zgodnie ze wskazówkami PPIS. 

                                                           
2 Na podstawie Algorytmu postępowania sporządzonego przez Jarosława Feliciaka, mł. asystenta HDiM (SANEPID PWZ) 
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Wewnętrzne Procedury Zapewnienia Bezpieczeństwa 
Zespól Szkół Sióstr Salezjanek w Krakowie  

 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

Zgłaszam zapotrzebowanie na skorzystanie z  zajęć opiekuńczo wychowawczych z 

elementami zajęć dydaktycznych dla ucznia ………………….…..……………………………………. 

w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek w Krakowie w okresie od 

……………………………….. w godzinach od ………… do……… 

Uzasadnienie: (właściwe podkreślić) 

1. Jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracownikiem 

handlu i przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującym zadania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. 

 

2. Nie mam możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu – pracę wykonuję poza 

miejscem zamieszkania. 

 

Oświadczam, że w dniu zgłoszenia żaden domownik dziecka nie odbywa kwarantanny. 

Zapoznałem się z wytycznymi GIS i MZ dotyczącymi pobytu dziecka  

w szkole. 

Nr  telefonu rodzica………………………………… 

  

……………….……………………….. 

czytelny podpis rodzica 

Kraków, ………………………….….. 
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Wewnętrzne Procedury Zapewnienia Bezpieczeństwa 
Zespól Szkół Sióstr Salezjanek w Krakowie  

 

Załącznik nr 1a 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

Zgłaszam zapotrzebowanie na skorzystanie z  zajęć rewalidacyjnych w formie 

stacjonarnej  dla ucznia ………………….…..………………………………………. w Publicznej Szkole 

Podstawowej Sióstr Salezjanek w Krakowie w okresie od ………………………………..  

 

…………………….………………….. 

czytelny podpis rodzica 

Kraków, ………………………….….. 

 

Nr  telefonu ………………………………… 

Ustalony termin zajęć……………………………. 
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Wewnętrzne Procedury Zapewnienia Bezpieczeństwa 
Zespól Szkół Sióstr Salezjanek w Krakowie  

Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Oświadczam, że mój syn/ moja córka ………………………………...……………………… 

nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 w ciągu ostatnich 14 dni  oraz nikt z 

członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia 

widocznych oznak choroby.  

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych  

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

 

………………………………………….... 
czytelny podpis rodziców 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 

posłanie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej / Publicznego Liceum Ogólnokształcącego* Sióstr 

Salezjanek w Krakowie,  w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.  

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego 

dziecka i naszych rodzin tj: 

- mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych, 

zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid-19, 

- w  przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie) 

personel/dziecko, rodzic/dziecko – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe 

otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę, 

- w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła 

zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie szkoły oraz ich 

rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę, 

- w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u ucznia/osoby z kadry pracowniczej, osoba 

ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w 

niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun ucznia oraz 

stosowne służby i organy, 

- zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem do lat 8 w domu i możliwości 

pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko.  

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, 

zażaleń, pretensji do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia 

epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju i w Krakowie. 

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle 

mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 

 

………………………………………….... 
czytelny podpis rodziców 

* Niepotrzebne skreślić 
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Wewnętrzne Procedury Zapewnienia Bezpieczeństwa 
Zespól Szkół Sióstr Salezjanek w Krakowie  

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce regulaminie 

związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły tylko 

i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz 

natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max. 30 min) w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości  

i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, nie zostanie  ono  

w danym dniu przyjęte do placówki, ale będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich 

objawów chorobowych min. 4 dni. 

 

………………………………………….... 

czytelny podpis rodziców 

 

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny 

o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym 

otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid-

19.  

 

 

………………………………………….... 
czytelny podpis rodziców 

 

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka. 

 

 

………………………………….………... 
czytelny podpis rodziców 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej danych 

osobowych w przypadku zarażenia COVID-19. (imię i nazwisko, nr. tel.) 

 

 

………………………………………….... 
czytelny podpis rodziców 
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Wewnętrzne Procedury Zapewnienia Bezpieczeństwa 
Zespól Szkół Sióstr Salezjanek w Krakowie  

Załącznik nr 3 

Karta kontroli wykonywanych czynności myjąco - dezynfekcyjnych pomieszczenia: 

………………………………………………………………………………………………… 

data godzina Wykonana czynność Podpis osoby 
wykonującej 

UWAGI 
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Wewnętrzne Procedury Zapewnienia Bezpieczeństwa 
Zespól Szkół Sióstr Salezjanek w Krakowie  

Załącznik nr 4 

KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

w związku z Covid-19 

 

Imię i Nazwisko dziecka  

Godzina zauważenia objawów  

Jakie wystąpiły objawy 
 

Godz. poinformowania rodziców  

Kto został poinformowany  

Podpis osoby informującej  

 

Pomiary temperatury: 

Godzina Wysokość Temperatury 

  

  

  

  

  

Inne zaobserwowane objawy: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Godzina odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna :................................ 

W związku z zaobserwowanymi u dziecka objawami chorobowymi i zasadami bezpieczeństwa 
obowiązującymi w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek Rodzice są zobowiązani 
do: 

- kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka,  
- pozostawienia dziecka przez 4 dni w domu 
- przyniesienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do szkoły 
- w przypadku zdiagnozowania u dziecka Covid-19 natychmiastowego poinformowania 
placówki 

............................................................................. 

(data i podpis rodzica) 


