
 
Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 16/2019/2020 

 Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej 

 im gen. F. Kamińskiego w Bejscach 

z dnia 20 maja 2020 r. 

 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej w 

Samorządowej Szkole Podstawowej im. gen. F. Kamińskiego  od 25 maja 2020r. 

do odwołania dla uczniów klas I-VIII 

 

Cel procedury 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z uczniami potencjalnie 

chorym, postępowania w szkole w taki sposób, aby zdrowi uczniowie nie byli narażeni na 

niebezpieczeństwo zarażenia się od ucznia chorego, ustalenie działań, które zminimalizują 

to ryzyko. 

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

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

Przedmiot procedury 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie zasad postępowania z uczniem chorym 

oraz objawów choroby. 

Zakres procedury 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów,  

a także rodziców/opiekunów prawnych uczniów. 

Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej 

1. Zgodnie z zasadami do szkoły uczęszczają dzieci zdrowe. Rodzice dzieci są zobowiązani do 

przestrzegania zasad i wydanych zaleceń pod rygorem bezwzględnej odpowiedzialności za 

zdrowie dziecka. 

2. Nauczyciele szkoły w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej niezwłocznie 

informują dyrektora i rodziców dziecka. 

3. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko ze szkoły, aby nie 

narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w szkole. 

4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie 

prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu 

dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich 

działań. 

5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia chorób zakaźnych lub przebywania na terenie szkoły 

dzieci chorych należy wzmóc ochronę higieniczną, tj. zwiększyć częstotliwość mycia                       

i dezynfekcji stołów, sanitariatów i zabawek. 

6. W okresie ogłoszenia  epidemii przez Ministra Zdrowia lub pandemii przez Światową 

Organizację Zdrowia  stosuje się na terenie szkoły w tym czasie  wzmożoną ochronę 

higieniczną. 



7. W okresie wzmożonej zachorowalności na choroby zakaźne nauczyciele szkoły wzmacniają 

działania edukacyjne przypominając dzieciom zasady higieny. Swoje działania odnotowują 

w dzienniku zajęć. 

8. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala                                    

z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko 

epidemii, dyrektor w porozumieniu z właściwym Państwowym Inspektorem Sanitarnym 

oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień                

w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

9.  Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, 

zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po 

zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych 

wychowanków szkoły. 

 

Dyrektor Szkoły  

Jolanta Anielska 


