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Procedura postępowania 
w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną 

w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie. 

 
Podstawa prawna:  

1. Ustawa o systemie oświaty. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r                   

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                          

i placówkach.(Dz. U. 2003.6.69.) 

3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń u ludzi 

(Dz. U.z 2008r. nr 234 poz.1570,2009r. Nr76,poz 641) 

 

Cel procedury: 

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Zespole Szkół nr 12 

w Lublinie,    mieszczącej się przy ul. Sławinkowskiej 50 w Lublinie, w tym ochrona ich. 

 

Zakres procedury: 

Określenie zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu wychowanków w Zespole Szkół 

nr 12 w Lublinie, mieszczącej się przy ul. Sławinkowskiej 50 w Lublinie, sposobów 

monitorowania oraz zakresu zadań w sytuacji wystąpienia choroby zakaźnej na terenie 

placówki. 

 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Zespołu Szkół nr 12 

w Lublinie oraz rodzice i prawni opiekunowie dzieci, uczniów uczęszczających 

do Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. 

 

Opis działań proceduralnych: 

Dyrektor 

- w przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu w placówce zagrożenia 

epidemiologicznego stosuje się bezwzględnie do zaleceń inspektora sanitarnego 

oraz nadzoruje wykonywanie zaleceń inspektora przez wszystkich pracowników szkoły 

oraz rodziców i prawnych opiekunów dzieci, uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół 

nr 12 w Lublinie 

- o zaistniałym zagrożeniu epidemiologicznym w placówce, potwierdzonym przez inspektora 

sanitarnego zawiadamia niezwłocznie dzieci, uczniów, ich rodziców, prawnych opiekunów, 

kuratora oświaty oraz organ prowadzący 

- sporządza i przechowuje dokumentację wymaganą przez inspektora sanitarnego 
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Nauczyciele 
 

- w przypadku przyprowadzenia przez rodzica, prawnego opiekuna dziecka 

z podejrzeniem choroby zakaźnej odmawiają przyjęcia dziecka do przedszkola, szkoły 

- w przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu w placówce zagrożenia 

epidemiologicznego stosują się bezwzględnie do zaleceń inspektora sanitarnego oraz 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. 

- w przypadku powrotu dziecka, ucznia po przebytej chorobie zakaźnej żądają od rodziców, 

prawnych opiekunów wychowanka zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań  

do uczęszczania dziecka do placówki po przebytej chorobie. W przypadku braku 

zaświadczenia odmawiają przyjęcia dziecka. 

 

Pracownicy niepedagogiczni 
 

- w przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu w placówce zagrożenia 

epidemiologicznego stosują się bezwzględnie do zaleceń inspektora sanitarnego oraz 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. 

 

Rodzice, prawni opiekunowie 

- przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu w placówce zagrożenia epidemiologicznego 

stosują się bezwzględnie do zaleceń inspektora sanitarnego, Dyrektora Zespołu Szkół 

nr 12 w Lublinie, nauczycieli sprawujących bezpośredni nadzór nad wychowankami 

oraz pracowników niepedagogicznych wspomagających wykonywanie zaleceń inspektora 

sanitarnego oraz dyrektora placówki 

- egzekwują od swoich dzieci bezwzględnego przestrzegania zaleceń obowiązujących 

w czasie zagrożenia epidemiologicznego zarówno w placówce jak i w domu 

 

 

 

 

 

 


