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W związku z zaistniałym niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się ptasiej grypy, pismem
Mazowieckiego Kuratora Oświaty KO.ASI.071-15/06, Warszawa, 7 marca 2006 r. oraz zaleceniami
Sanepidu i Urzędu m.st. Warszawy w ramach Szkolnego Planu Działań Profilaktycznych ustalono

podjęcie następujących czynności:
1. Zorganizowanie Rady Pedagogicznej w celu:
a. przedstawienia pracownikom szkoły pisma Ministra Edukacji i Nauki z zaleceniami dla szkół;
b. omówienia planu realizacji zaplanowanych działań na terenie szkoły.
2. Stworzenie planu działań profilaktycznych przez pielęgniarkę szkolną i pedagoga szkolnego.
3. Zorganizowanie zajęć dla uczniów:
a. wychowawcy wszystkich klas odczytają na godzinie wychowawczej treść pisma Ministra
Edukacji i Nauki wraz z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego;
b. w ramach lekcji biologii we wszystkich klasach zostanie omówione zagadnienie ptasiej grypy,
ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn choroby, możliwych środków ochrony, objawów
i profilaktyki;
c. pielęgniarka szkolna i pedagog szkolny przeprowadzą w klasach I i II pogadankę na temat
niebezpieczeństwa związanego z ptasią grypą;
d. zostanie zorganizowane spotkanie z lekarzem weterynarii i leśnikami dla przedstawienia
uczniom nietypowych zachowań zwierząt, w tym dzikiego ptactwa, które mogą sugerować
chorobę;
e. Do udziału w organizowanych zajęciach zaproszeni zostaną przedstawiciele służby zdrowia
i stacji sanitarno-epidemiologicznej.
4. Skontaktowanie się z władzami samorządowymi w celu włączenia działań szkoły do ogólnego
programu profilaktycznego realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.
5. Nawiązanie współpracy przez wychowawców klas z rodzicami w celu wspólnego podjęcia
kroków zabezpieczających młodzież przed zagrożeniem chorobą.
6. Przygotowanie tablicy informacyjnej, na której będą zamieszczane aktualne informacje
dotyczące wirusa ptasiej grypy.
7. Postępowanie w przypadku stwierdzenia objawów niedyspozycji uczniów:
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a. W przypadku złego samopoczucie i zaobserwowania u siebie niepokojących objawów uczeń
powinien poinformować

o tym pielęgniarkę szkolną, pedagoga szkolnego lub innych

pracowników szkoły.
b. Szkoła zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia. Rodzice osobiście odbierają
ucznia z placówki, zostając jednocześnie poinformowani o konieczności zgłoszenia się
z dzieckiem do odpowiednich służb medycznych.
c. Szkoła informuje o przypadku Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
Program wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Pedagogiczną i ogłoszenia w szkole
oraz obowiązuje do odwołania.
Warszawa, 12 marca 2006 r.
(-) Rada Pedagogiczna
(-) Pedagog Szkolny
(-) Samorząd Szkolny
(-) Dyrektor szkoły)
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