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WEWNĘTRZNA PROCEDURA 

PRZYJĘCIA I PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE 

W REŻIMIE SANITARNYM 

 Zgodnie z ustaleniami z mosińskimi władzami samorządowymi 
Szkoła Podstawowa  w Rogalinie od dnia 11 maja 2020 r. jest  
przygotowana do przyjęcia uczniów oddziału przedszkolnego w  
REŻIMIE SANITARNYM, wg następujących zasad: 

1. Szkoła przyjmuje na zajęcia opiekuńcze dzieci, których 
rodzice/opiekunowie pracują i nie mają możliwości 
zorganizowania dzieciom opieki w domu. 

2. Dziecko zgłoszone do szkoły jest zdrowe i nie mieszka w domu, 
którego mieszkańcy objęci są kwarantanną. 

3. Rodzice zgłaszają dziecko do opieki przedszkolnej z  
wyprzedzeniem  (min. 2 dni robocze) oraz określają w jakich 
godzinach dziecko będzie pozostawione w szkole. 

4. Grupa dzieci zgłoszona przez rodziców/opiekunów  przebywa w  
jednej sali z możliwością wychodzenia na plac zabaw i  do  
łazienek.  

5. Opiekunowie przestrzegają zasadę braku kontaktu fizycznego 
pomiędzy dziećmi (odstęp min. 2 metry). 

6. Do grupy przyporządkowani są opiekunowie (niekoniecznie 
wychowawca dzieci). 

7. Z sali, w której przebywają dzieci usunięte jest wyposażenie, 
którego nie można skutecznie dezynfekować  (dywany, zasłonki 
itp.) jak również większość zabawek, aby zminimalizować liczbę 
przedmiotów, które będą odkażane przed przyjściem dzieci, w 
trakcie pobytu na boisku oraz po wyjściu ostatniego dziecka. 

8. Pracownicy obsługi i administracji nie mogą kontaktować się z 
uczniami (poza osobą wyznaczoną do pomocy w utrzymaniu 
higieny). 

9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odprowadzający dzieci 
do/ze szkoły zachowują dystans społeczny w odniesieniu do  
innych osób (min. 2 metry). Do budynku szkoły wchodzi tylko 
dziecko. W drodze do/ze szkoły rodzice/opiekunowie oraz dzieci 
są zobowiązani do  zasłonięcia ust i nosa. 

10. Dzieciom nie wolno przynosić żadnych przedmiotów z domu, 
oprócz śniadania i napojów.  
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11. Po wejściu dziecka do szkoły zmierzona zostanie temperatura 
ciała (bezdotykowym termometrem) oraz zdezynfekowane dłonie 
(preparatem z odpowiednim atestem).  

12. Do odwołania wstrzymana zostaje dostawa obiadów do szkoły 
oraz wydawanie herbaty. 

13. Do odwołania nie kursuje autobus szkolny. 
 

WAŻNE! 
JEŻELI U DZIECKA W TRAKCIE POBYTU W SZKOLE 

ZAUWAŻONE ZOSTANĄ OBJAWY 
WSKAZUJĄCE NA ZAKAŻENIE COVID-19, 
WPROWADZONE ZOSTANĄ PROCEDURY, 

KTÓRE MOGĄ DOPROWADZIĆ DO POZOSTANIA PRZEZ  
WSZYSTKICH PRZEBYWAJĄCYCH  

NA TERENIE PLACÓWKI (DOROSŁYCH I DZIECI)  
DO  MOMENTU USTALENIA PRZEZ SŁUŻBY SANITARNE 

DALSZEGO POSTĘPOWANIA. 
O TAKIEJ SYTUACJI  RODZICE/OPIEKUNOWIE DZIECI, 

KTÓRE PRZEBYWAŁY Z DZIECKIEM PODEJRZANYM O ZAKAŻENIE  
ZOSTANĄ INDYWIDUALNIE POINFORMOWANI. 

 
 


