
Załącznik nr 2 

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej                               

z dnia 14 maja 2020 r. dla szkół podstawowych  

oraz 

Konsultacje w szkole  
– wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół 

z dnia 15 maja 2020 r. 
 
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE UCZNIA/RODZICA: 

 

▪ Do szkoły na konsultacje może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takimi jak: kaszel, kichanie, katar, ogólne 
złe samopoczucie, z temperaturą 37ºC i więcej. Wówczas nauczyciel ma prawo poprosić 
rodzica o zabranie do domu dziecka  z takimi objawami. 

▪ Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno uczniowi 
przychodzić do szkoły i brać udziału w konsultacjach. Wówczas należy pozostać w 
domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

▪ Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego 
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych 
obszarach. 

▪ Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie możesz przyjść, należy zgłosić ten fakt 
odpowiednio wcześniej np. telefonicznie nauczycielowi, wychowawcy klasy, 
dyrektorowi lub pozostawić informację w sekretariacie szkoły (względy 
bezpieczeństwa) 

▪ Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia - telefon. 

▪ Uczniowie bezpośrednio po wejściu/przy wyjściu do/z budynku zostają poddani 
mierzeniu temperatury termometrem bezdotykowym za wcześniejszą pisemną zgodą 
rodzica/opiekuna prawnego przez wyznaczonego pracownika placówki (wzór 
oświadczenia w deklaracji). Uczniowie, których rodzice bądź opiekunowie nie wyrażą 
zgody na mierzenie temperatury, nie będą mogły wejść na teren szkoły i brać udziału 
w konsultacjach.   



▪ Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 
termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku 
posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest 
dezynfekcja po każdym użyciu. 

▪ Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są przedłożyć pisemne oświadczenie 
(zawarte w deklaracji), że w miejscu zamieszkania lub pobytu dziecka/dzieci nie 
przebywają osoby na kwarantannie ani w izolacji domowej. Dyrektor placówki ma 
prawo przesłać listę uczniów uczęszczających do placówki, celem weryfikacji przez 
Policję czy pod wskazanym adresem nie ma osób przebywających na kwarantannie lub 
w izolacji. 

▪ Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować 
je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m 
odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 
pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

▪ Po zakończeniu wejść uczniów do placówki nastąpi dezynfekcja tych miejsc, gdzie 
wchodzili uczniowie (klamki, drzwi, poręcze, ciągi komunikacyjne itp.). 

▪ Nauczyciel/rodzic zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez ucznia 
przedmioty – obowiązuje zakaz przynoszenia przez uczniów niepotrzebnych 
przedmiotów.    

▪ W przypadku konieczności przyprowadzania/odbierania uczniów do/ze szkoły przez 
rodziców/opiekunów – muszą oni zachować dystans społeczny w odniesieniu do 
pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

 

▪ Rodzice uczniów mogą wchodzić z wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub 

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w 

odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie 

przestrzegać wszelkich środków ostrożności m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk (instrukcja nakładania i zdejmowania maseczki i 

rękawic) 

▪ Zalecana jest duża punktualność w przychodzeniu uczniów do szkoły oraz w 

przyprowadzaniu do lub odbieraniu uczniów z  placówki (w razie konieczności). Rodzic 

bądź osoba odpowiedzialna doprowadza/odbiera ucznia do drzwi wejściowych 

placówki. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

▪ Rodzic powinien zaopatrzyć również swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w 

indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do i z placówki - odpowiada za jego 

bezpieczeństwo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


