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Procedura postępowania w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 

w Konopiskach podczas zakończenia roku szkolnego i odbioru świadectw w 

czasie epidemii oraz na wypadek zagrożenia COVID-19  

 

  

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 

oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce. 

§ 1 

Zasady uczestnictwa ucznia w zakończeniu roku szkolnego i odbiorze 

świadectwa w czasie stanu epidemicznego 

 

1. Do szkoły może przyjść osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły), bez 

objawów chorobowych.  

2. Na terenie szkoły nie mogą przebywać uczniowie, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji 

3. Uczestnictwo dziecka w zakończeniu roku lub przyjście do szkoły w celu odbioru 

świadectwa jest równoznaczne ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego na mierzenie 

temperatury przed wejściem do budynku w sytuacji wzbudzającej podejrzenie 

zakażenia koronawirusem oraz zapoznaniem się rodzica/ opiekuna prawnego z 

procedurami. 

4. W przypadku podejrzenia, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel lub pracownik szkoły 

informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przebywania 

ucznia na terenie szkoły. 

5. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją 

o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego 

obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się 

personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i 

uzupełniania go w razie potrzeby. 

6. Uczeń wchodzi do szkoły samodzielnie. Na terenie placówki nie przebywają 

rodzice podczas odbioru świadectw, wyjątek stanowią rodzice klas  I-IV, kiedy w  

zakończeniu może uczestniczyć JEDEN z rodziców/opiekunów. 

7. Uczniowie, w oczekiwaniu na wejście zachowują  bezpieczną odległości  1,5 m od 

siebie. 

8. W pomieszczeniu szkoły uczniowie  muszą używać maseczek (przyłbic), muszą 

być również zaopatrzeni w rękawiczki jednorazowe w celu odbierania  

świadectw. 

9. Temperatura ciała mierzona jest tylko i wyłącznie z chwilą zakrycia ust i nosa przez 

ucznia. 

10. Wyznaczony pracownik szkoły kieruje ucznia do sali, po uprzednim zdezynfekowaniu 

rąk przez ucznia. 
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11. W pomieszczeniu uczniowie przebywają  zachowując odstęp 1,5m. 

12. Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu dziecka podczas pobytu                                   

w szkole  w danym dniu, przekazywane są  wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu. 

13. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez uczniów 

zbędnych przedmiotów z domu.  

14. Uczniowie opuszczają szkołę wyjściem wskazanym przez nauczyciela lub 

pracownika szkoły 

15. Podczas zakończenia roku uczeń przebywa tylko i wyłącznie w wyznaczonych 

miejscach. 

16. Po odbiorze świadectwa  uczeń bezzwłocznie opuszcza tern szkoły. 

17. Rzeczy znajdujące się w szatni lub szafkach, które nie zostały odebrane przez 

ucznia przed zakończeniem roku szkolnego, mogą zostać zabrane w terminie 

29.06.20-03.07.20 po wcześniejszym umówieniu się poprzez sekretariat szkoły. 

 

§ 2 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia covid-19 

 

1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia 

Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/ucznia  należy 

odizolować  w/w osoby w wydzielonym pomieszczeniu szkoły – gabinecie  

pielęgniarki.  

2. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych uczniów.  

3. Szkoła zawiadamia rodziców  o wystąpieniu objawów chorobowych u ucznia.  

4. Obszar, w którym poruszał się pracownik/uczeń należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

5.  O zdarzeniu informuje się miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną                                             

i postępuje zgodnie ze wskazaniami. 

6. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach,                  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

7. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od 

stwierdzenia zakażenia, bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

  

  


