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PROCEDURA KOMUNIKACJI Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI 

PRAWNYMI W PRZYPADKU POGORSZENIA SIĘ STANU 

ZDROWIA UCZNIA NA TERENIE SZKOŁY 

 

 

1. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podanych do wiadomości w szkole przez 

rodziców/prawnych opiekunów musi być zgłoszona w formie maila do wychowawcy, oraz 

potwierdzona telefonicznie na numer sekretariatu szkoły.  

2. Wymagane dane to aktualne numery telefonów komórkowych obydwojga rodziców lub 

numery stacjonarne do zakładów pracy.  

3. Na wypadek konieczności poinformowania o zaistniałym w szkole przypadku 

zachorowania, wymagany jest aktualny adres mailowy do rodziców/prawnych opiekunów.  

4. Rodzice, dla których drogą szybkiej komunikacji jest wiadomość e-mail, zobowiązani są 

do systematycznego przeglądania poczty.  

5. Dane kontaktowe rodziców przechowywane są u wychowawców klas, w gabinecie 

dyrektora szkoły, w sekretariacie szkoły.  

6. Jeżeli zaistnieje potrzeba szybkiego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi 

wychowawca klasy wykonuje połączenie z telefonu wewnętrznego, znajdującego się 

w sekretariacie szkoły, powiadamia dyrektora oraz wicedyrektora szkoły. W sytuacjach 

nagłych nauczyciele mogą używać również telefonów komórkowych prywatnych.  

7. Jeżeli młodzież znajdują się na terenie zielonym szkoły (boisko szkolne, teren wokół 

szkoły), a zaistnieje potrzeba szybkiego kontaktu z rodzicami, w tej sytuacji opiekę na 

młodzieżą przejmuje woźna bądź ochroniarz, a najbliżej usytuowany nauczyciel osobiście 

idzie poinformować dyrektora i wicedyrektora szkoły o potrzebie zawiadomienia rodziców 

dziecka.  

8. Po nawiązania kontaktu z rodzicami zobowiązani oni są przybyć do szkoły tak szybko jak 

to możliwe i przejąć opiekę nad dzieckiem. Maksymalny czas na odbiór dziecka to jedna 

godzina.  

9. Jeżeli ten nie odpowiada, kontaktuje się z kolejnym, wskazanym numerem telefonu 

drugiego rodzica, następnie wysyła wiadomości SMS i e-mail do rodziców/prawnych 

opiekunów.  

10. W przypadku objawów nieświadczących o zakażeniu koronawirusem powinni zabrać 

dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza. Gdyby pojawiały się objawy właściwe dla 

zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie skontaktować się z sanepidem.  

11. W sytuacji, gdy przyjazd rodziców do szkoły się opóźnia, a pojawia się zagrożenie 

związane z pogorszaniem się stanu zdrowia dziecka, dyrektor powinien sprowadzić 

fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, przed przyjazdem 

rodziców.  

12. Dane osobowe, numery telefonów będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych 

z realizacją wyżej wskazanych celów przez administratora. 


