
PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I POBYTU DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

NR 66 W KRAKOWIE W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Podstawę do pobytu dziecka w szkole stanowi realizacja wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki dla klas I-III w szczególności;  

 

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

do szkoły: 

a) Rodzice/ opiekunowie dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust 

do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (korytarz, toaleta, stołówka, szatnie, autokar, świetlica) oraz 

na polecenia nauczyciela. 

b) Dziecko musi posiadać własne przybory i podręczniki, które mogą znajdować się na stoliku szkolnym 

ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

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

d) Dziecko nie może korzystać z zajęć w szkole, jeśli ktoś z rodziny przebywa na kwarantannie. 

e) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zachorowanie dziecka w czasie pobytu w placówce. 

f) Rodzice kontaktują się z dyrekcją, nauczycielami i sekretariatem telefonicznie lub poprzez dziennik 

elektroniczny. 

2. W szkole obowiązuje następująca organizacja dnia: 
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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) Dzieci przychodzą najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, chyba że dziecko korzysta z zajęć na 

świetlicy szkolnej. 

c) Rodzice, odbierając dziecko ze świetlicy, wywołują je domofonem – nie wchodzą na teren szkoły. 

Dziecko przebiera się i zostaje wyprowadzone przez pracownika szkoły. 

 



 

3. Obowiązki i działania Szkoły:  

a) Zajęcia prowadzone są w przydzielonych salach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nauczyciele 

prowadzą zajęcia w maseczce lub przyłbicy lub utrzymując stały dystans społeczny i w jednorazowych 

rękawiczkach lub po dokładnej dezynfekcji rąk. Uczniowie podczas zajęć mogą posiadać założone 

maski/przyłbice – w szczególności podczas kontaktu z nauczycielem. Wszyscy uczniowie i pracownicy 

zobowiązani są do zachowania odpowiednich odległości/dystansu podczas rozmowy/kontaktu. 

b) Sale lekcyjne są wietrzone po każdych zajęciach.  

c) W zależności od warunków atmosferycznych uczniowie spędzają przerwy oraz wybrane zajęcia na boisku 

szklonym.  

d) Podczas zajęć WF i sportowych uczniowie nie wykonują ćwiczeń i gier kontaktowych. 

e) Nauczyciel dba, aby dzieci często i regularnie myły ręce, przestrzegając zalecanego sposobu mycia (po 

wyjściu z toalety, przed posiłkami).  

f) W szkole wyznaczone jest izolatorium dla uczniów, u których w trakcie pobytu pojawiły się objawy 

chorobowe (gabinet pielęgniarki). 

g) Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma 

możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

h) Kwestie dotyczące korzystania z biblioteki szkolnej, świetlicy, obiadów, kontaktów z pedagogiem 

szkolnym, organizacji zajęć dodatkowych - regulowane są osobnymi zasadami wewnętrznymi.  

 

Powyższe zasady wchodzą w życie 18.01.2021r. i obowiązują do odwołania. 

 

Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U.poz.871)  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U.poz.872)  

3. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 

stycznia 2021 r. dla klas I-III szkół podstawowych. 

 


