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BEZPIECZEŃSTWA 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W ZĘBOWICACH  

 

 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                            

i zwalczaniem COVID-19. 
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Podstawa prawna: 

1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

     rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu  

    oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

(Dz.U.poz.871) 

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające  

     rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  

     funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,             

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U.poz.872) 

3.  Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, 

konsultacje w szkole oraz Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-

wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
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 Postanowienia ogólne  

 

1. Procedury zostały opracowane z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

 

2. Procedury skierowane są do uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,  

rodziców/prawnych opiekunów oraz osób wchodzących do budynku szkoły. 

 

3.  Na teren szkoły wchodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej 

oraz osoby, w domu których nie przebywają osoby  na kwarantannie lub w izolacji. 

 

4. Rodzice uczniów, którzy chcą, by ich dziecko korzystało z dostępnych od dnia 18 

maja 2020r. zajęć w szkole zobowiązani są wypełnić oświadczenie (załącznik nr 3) 

oraz zapoznać się z niniejszą procedurą. 

 

5. Stopniowe uruchamianie pracy szkoły będzie prowadzone zgodnie z wytycznymi 

Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

 

6. Terminy: 

 od 18 maja 2020r. - Bezpośrednie  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów                                     

z orzeczeniem o  potrzebie kształcenia specjalnego wymagających wsparcia.  

 od 25 maja 2020r. - Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III 

 od 25 maja 2020r. - Konsultacje na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, 

w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą 

zdawać egzamin ósmoklasisty, 

 od 1 czerwca 2020r. – Konsultacje dla wszystkich uczniów ze wszystkich 

przedmiotów na ternie szkoły. 
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ROZDZIAŁ I 

Procedura wejścia na teren szkoły oraz przyprowadzania  

i odbierania dziecka ze szkoły 

1. Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko do szkoły  w trakcie trwania pandemii jest 

zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania procedur wprowadzonych w szkole na 

podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN, z którymi musi zapoznać się, zanim podejmie 

decyzję o korzystaniu z zajęć odbywających się w szkole w czasie trwającej pandemii 

COVID -19. 

2. Rodzic/opiekun zobowiązany jest podpisać oświadczenie o dobrowolnej deklaracji 

uczestnictwa dziecka w zajęciach organizowanych przez szkołę w trakcie trwania 

pandemii – zał. nr 1oraz zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych –zał. nr 2   

3. Rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować pisemnie (poprzez e-dziennik) o zamiarze 

posłania dziecka do szkoły na 3 dni przed planowanym przyjściem. 

4. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

5. Rodzic/opiekun  przyprowadzający/odbierający dziecko do/ze szkoły musi zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich 

rodziców wynoszący min. 2m. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły. Przekazują dziecko 

pod opiekę pracownika szkoły na portierni z zachowaniem zasady jeden rodzic – jedno 

dziecko. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( min. osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk). 

6. Uczeń klas 4-8 wchodzi na teren szkoły mając zasłonięte usta i nos, odkaża ręce płynem 

dezynfekującym. 

7. Po wejściu do szkoły uczeń mając zasłonięte usta i nos  kieruje się do pomieszczeń, gdzie 

będą odbywać się wybrane przez niego zajęcia.  

8. Po wejściu do sali, uczniowie  przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych. Jeżeli 

rodzic zdecyduje inaczej, informuje o tym opiekuna grupy na piśmie. 

9. Rodzice/opiekunowie z dziećmi podczas oczekiwania na zewnątrz budynku są 

zobowiązani do zachowania właściwej, przynajmniej 2-metrowej odległości, w stosunku 

do innych oczekujących. 

10. Uczniowie przychodzą do szkoły bezpośrednio przed rozpoczynającymi się zajęciami,  

w których zadeklarowali swój udział.  

11. Odbierając dziecko rodzic/opiekun powiadamia pracownika portierni podając imię i 

nazwisko dziecka. Rodzic czeka w przedsionku lub przed szkołą, aż dziecko przyjdzie do 

wyjścia głównego. 

12. Rodzic odbierający dziecko powinien być zaopatrzony w rękawiczki i maseczkę oraz  

maseczkę dla swego dziecka. 
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13. Uczeń przychodzący do szkoły musi być zdrowy. Każdy objaw choroby (zaczynający się 

katar, kaszel, swędzenie oczu, objawy skórne, podwyższona temperatura, bóle mięśni, 

bóle gardła, inne nietypowe objawy) powoduje, że uczeń nie może uczestniczyć                    

w zajęciach. 

14.  Przed pierwszym przyjściem ucznia do szkoły rodzic zobowiązany jest do wyjaśnienia 

dziecku zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujących w szkole. 

15. Jeżeli w domu rodzinnym ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji                     

w warunkach domowych,   uczeń nie może przychodzić do szkoły.  

16. Ograniczone zostanie  przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych 

obszarach – portiernia. 

17. W szkole, pomimo odbywających się zajęć, nauczanie zdalne kontynuowane jest zgodnie  

z rozporządzeniem MEN oraz zarządzeniem Dyrektora Szkoły.  

18. Rodzic/opiekun w sprawach pilnych i nagłych, kontaktuje się z dyrektorem, wychowawcą 

telefonicznie lub poprzez e-dziennik. 

 

 ROZDZIAŁ II 

Procedury organizacji pracy nauczyciela w placówce podczas trwania pandemii 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowi nauczyciele, bez jakichkolwiek 
objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Nauczyciele zobowiązani są do codziennej 
samoobserwacji. 

2. Nauczyciele, skierowani do pracy stacjonarnej w placówce w czasie trwania pandemii 
pracują zgodnie z opracowanym przez dyrektora harmonogramem pracy.  

3. Zajęcia na terenie szkoły odbywać się będą w grupach do 12 uczniów. Przy określaniu 
liczby uczniów w grupie uwzględniać się będzie także rodzaj niepełnosprawności uczniów.  

4. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele.  

5. Jedna grupa uczniów będzie przebywać w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.  

6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2
 na 1 

osobę (uczniów i nauczycieli). 

7. Z sali, w której będzie przebywać uczeń lub grupa uczniów, zostaną usunięte przedmioty                        

i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować. 

8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów  wynosić będzie min. 1,5 tj. 1 uczeń 

– 1 ławka szkolna. 
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9. Uczeń przynosi do szkoły własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczeń nie 

będzie mógł zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.  

10. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

11. W sali gimnastycznej przebywać będą maksymalnie dwie grupy uczniów
. 
 Po każdych 

zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane.  

12. Sale, w których odbywać się będą zajęcia, będą wietrzone co najmniej raz na godzinę 

zajęć w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

13. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

14. Podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych uczniowie będą mogli  korzystać z boiska 

szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu pod opieką nauczyciela na terenie szkoły, przy 

zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

15. Nauczyciel sprawujący opiekę będzie organizował zajęcia w taki sposób, by ograniczyć 

aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

16. Organizacja pracy w szkole utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów. 

17. Korzystając z szafek w szatni,  uczniowie zobowiązani są do zachowania 1,5 m dystansu  

od siebie. 

18. Nauczyciele pracujący z uczniami zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości                     

w kontaktach z dziećmi, tj. 2m. 

19. Nauczyciel zobowiązany jest do częstego dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym. 

20. Nauczyciel zobowiązany jest do częstego przypominania uczniom o konieczności mycia 

rąk. 

 

21. Nauczyciele w trakcie wykonywania pracy w placówce są zaopatrzeni w środki ochrony,                      

tj. maseczki, przyłbice i rękawiczki. Zgodnie z wytycznymi GIS,  MZ  używanie ich na 

terenie placówki podczas pracy z dziećmi nie jest konieczne, dlatego decyzja o ich używaniu 

w takiej sytuacji należy do nauczycieli. Natomiast podczas konieczności kontaktów z innymi 

osobami dorosłymi / pracownikami / dyrektorem, konieczne jest noszenie maski oraz 

zachowanie minimum dystansu 2m. 

 

22. Nauczyciele w szkole zobowiązani są do wyjaśnienia uczniom nowych zasad zachowania 

bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w czasie pandemii COVID-19, takich jak: 

 częste mycie rąk szczególnie po przyjściu do szkoły,  przed jedzeniem,  po 

powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, 

 nie wkładanie przyborów szkolnych i zabawek do ust, 

 nie dotykanie rękoma twarzy, oczu i ust, 

 kichanie tylko w łokieć lub w chusteczkę, a następnie jak najszybsze jej 

wyrzucenie do kosza, 
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 nie przytulanie się, nie dotykanie innych, nie podawanie dłoni na przywitanie, 

 udział w zajęciach z zachowaniem bezpiecznej odległości, 

 nauczyciel tak kieruje zabawą dzieci, aby nie dopuścić do większych skupisk 
dzieci  w jednym punkcie sali. 
 

23. Wszystkie posiłki dziecko zjada przy swoim stoliku, po uprzednim umyciu rąk. Ważne 
jest, aby za każdym razem dziecko siedziało na swoim, wyznaczonym miejscu. 
 
 

ROZDZIAŁ III 

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia i podejrzenia zakażenia chorobą 
zakaźną wywołanej wirusem SARS-CoV-2 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia lub wystąpienia zachorowania na choroby 

szczególnie niebezpieczne oraz wysoce zakaźne adresowana jest do wszystkich uczniów, ich 

rodziców oraz pracowników Szkoły Podstawowej  w Zębowicach oraz innych osób 

przebywających w danym czasie na terenie placówki. 

 
1. Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora Szkoły Podstawowej                                 

w Zębowicach o nagłej zmianie stanu zdrowia swego dziecka, jeżeli taki stan zostanie 
zauważony w domu lub po powrocie ze szkoły. 
 

2. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po podjęciu informacji lub stwierdzeniu 
podejrzenia zachorowania. 
 

3. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie lub poprzez e-dziennik  do dyrektora szkoły. 
 

4. Osoba, która podjęła informację lub stwierdziła podejrzenie zachorowania na terenie 
szkoły,  odpowiedzialna jest za niezwłocznie odizolowanie podejrzanej o chorobę 
osoby w miejscu do tego wyznaczonym – gabinet pielęgniarki  - i jak najszybsze 
zawiadomienie rodzica/prawnego opiekuna i zobowiązanie do pilnego odebrania 
ucznia ze szkoły. Wyznaczony pracownik pozostaje z dzieckiem do czasu przybycia 
rodzica. Pracownik nie wraca już do grupy dzieci, tylko czeka na wytyczne 
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Oleśnie. 
 

5. Pracownik, będąc w izolacji i oczekując na przybycie rodzica, mierzy temperaturę 
dziecka i na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka oraz zapisuje informacje w 
karcie stanu zdrowia ucznia. (załącznik nr 4) 
 

6. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi o chorobę 
zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia. 

 



8 
 

7. Dyrektor po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania w trybie alarmowym 
powiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w  Oleśnie  oraz Organ 
Prowadzący. 
 

8. Dyrektor postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb. 
 

9. Dyrektor sprawuje stały nadzór nad realizacją zadania polegającego na odizolowaniu 
osoby/osób z podejrzeniem choroby oraz respektowania zakazu opuszczania 
obiektu/pomieszczeń przez inne osoby mające kontakt z osobą/osobami                           
z podejrzeniem. 
 

10. Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem procedur przyprowadzania i odbierania 
bezpośrednio z gabinetu pielęgniarki, wyjściem głównym, dopiero po decyzji 
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Oleśnie. 
 

11. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie WIRUSEM sars-CoV-2, należy niezwłocznie 
odsunąć go od pracy, skierować do sali izolacji i powiadomić Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnie oraz stosować się ściśle do wydawanych 
instrukcji i poleceń. 
 

12. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 
itp.). 
 

13. Miejsce pobytu ucznia z podejrzeniem o zakażenie poddane jest gruntownemu 
sprzątaniu i zdezynfekowaniu. wszystkich powierzchni. 

 

14. Dezynfekcja pomieszczeń, kwarantanna dzieci, pracowników i ich rodzin leży w gestii 
decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie. 

 

15. Zamknięcie szkoły następuje po decyzji dyrektora szkoły w porozumieniu                         
z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Organem Prowadzącym. 
 

16. W miarę możliwości dyrektor Szkoły Podstawowej  w Zębowicach, nie będzie 
angażować w zajęcia pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi 
problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do tzw. podwyższonego ryzyka.  

 

17. Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszej procedurze rozpatrywane będę przez 
Dyrektora Szkoły w Zębowicach przy uwzględnieniu informacji zawartych na 
stronach Głównego Inspektora Sanitarnego,  Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji 
Narodowej. 
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ROZDZIAŁ IV 

Procedury pracy pracowników niepedagogicznych w trakcie trwania pandemii 

 

1. Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN pracownicy niepedagogiczni powinni 
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami opiekującymi się uczniami. 

2. Pracownicy niepedagogiczni przebywają w szkole  w zależności od zajmowanego 
stanowiska wg. wyznaczonych godzin. W przypadku koniecznej interwencji w sali, 
gdzie przebywają uczniowie zostali wyznaczeni pracownicy obsługi.  

3. Pracownicy niepedagogiczni, zobowiązani są do zachowania w kontaktach ze sobą 
odpowiedniej odległości, tj. co najmniej 2 m. 

4. Pracownicy obsługi w trakcie wykonywania pracy w placówce są zaopatrzeni w środki 
ochrony, tj. maseczki lub przyłbice i rękawiczki.  
 

5.  Pracownicy, poruszając się po placówce, ograniczają się do pobytu tylko w 
wyznaczonych swoich stanowiskach pracy. W sytuacji, gdyby nastąpiła konieczność 
kontaktów z uczniami,  pracownikami, dyrektorem i innymi osobami, wymagane jest 
noszenie maseczek oraz zachowanie minimum dystansu 2m. 

6. Pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do dbania o swoje miejsce pracy, 
dezynfekując na zakończenie dnia sprzęty oraz narzędzia, których używali.  

7.  Pracownicy obsługi zobowiązani są każdego dnia, po zakończonych zajęciach                                 
do zabierania z sal zabawek, przyborów i przedmiotów, które były używane przez 
uczniów i do dokonania ich dezynfekcji. 

8. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych                          
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – 
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur                          
i wyłączników (załącznik nr 5 i 5a). 

9. Pracownicy obsługi przeprowadzający dezynfekcję zobowiązani są do ścisłego 
przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka                       
do dezynfekcji. 

10. Pracownicy powinni często i regularnie myć ręce oraz je dezynfekować. 

11. Zabrania się organizowania większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu. 

12. W przypadku pogorszenia stanu swojego zdrowia pracownik musi natychmiast 
powiadomić dyrektora o nagłej zmianie stanu swojego zdrowia.  

13. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, który zgłosił dyrektorowi 
pogorszenie stanu zdrowia,  należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz 
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.) 
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ROZDZIAŁ IV 

Organizacja pracy uczniów przebywających na zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych 

  1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. W związku z 

tym rodzic/opiekun jest zobowiązany do wypełnienia karty informacyjnej –zał. nr 6                          

i przekazania jej na portierni w pierwszym dniu przybycia dziecka na zajęcia. 

2. Zajęcia odbywać się będą  od 7.45 do 15.00. Nauczyciel dyżurujący bierze 

odpowiedzialność za dziecko od momentu jego przyjścia do sali do czasu jego wyjścia ze 

szkoły. 

3. W grupie będzie przebywać do 12 uczniów.  

4. W miarę możliwości do grupy będą przyporządkowani ci sami nauczyciele w danym dniu. 

5. Każda grupa uczniów przebywać będzie w wyznaczonej, przypisanej do siebie sali. Zajęcia 

będą odbywać się w salach nr 1 i 2 w segmencie A naszej szkoły. 

6. W ciągu dnia będą prowadzone zajęcia o różnorodnej tematyce uwzględniającej aktywność 

plastyczną, muzyczną, ruchową, rekreacyjną oraz bieżące potrzeby uczniów. 

7. Ograniczone zostaną aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami, 

gdyż bezpieczeństwo uczniów stanowi priorytety i wymaga przestrzegania reżimu 

sanitarnego. 

8. Zajęcia zostaną poprzedzone pogadankami psychologa lub pedagoga szkolnego mającymi 

na celu wyjaśnienie uczniom, dlaczego tak ważne dla ich bezpieczeństwa jest przestrzeganie 

reżimu sanitarnego. 

9. Uczeń uczestniczący w zajęciach musi bezwzględnie przestrzegać ustalonych, 

obowiązujących zasad. 

10. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 

osobę (uczniów i nauczycieli) 

11. W sali, w której przebywa grupa znajdują się sprzęty i przedmioty, które można 

skutecznie zdezynfekować. Każde dziecko będzie korzystało z przeznaczonych wyłącznie dla 

niego przyborów (piłki, skakanki, obręczy itp.). Przybory po wykorzystaniu będą odkładane 

do osobnego pojemnika w celu dezynfekcji. 

12. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będą wynosiły min. 1,5 m 

(1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

13. W sali każdy uczeń będzie miał przypisaną imiennie ławkę wraz z pojemnikiem na swoje 

rzeczy. 
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14. Uczeń przynosi własne przybory, ćwiczenia, ewentualne podręczniki, które w czasie zajęć 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

15. Rodzice zapewniają uczniom drugie śniadanie i odpowiednią ilość płynów. Uczniowie        

nie mogą dzielić się z kolegami jedzeniem przyniesionym z domu. W trakcie zawieszenia 

zajęć dydaktycznych nie funkcjonuje sklepik szkolny oraz stołówka.  

16.  Uczniowie  mogą korzystać z zajęć ruchowych na sali gimnastycznej (do dwóch grup). 

Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte lub 

zdezynfekowane. 

17. Co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć 

będą wietrzone sale. 

18. Nauczyciel będzie organizował przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa będzie spędzać przerwy pod nadzorem 

nauczyciela, który będzie czuwał nad zachowaniem bezpiecznego dystansu między dziećmi. 

19. Uczniowie będą mogli korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.  

20. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie dezynfekowany. 

21. Na boisku będą mogły przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między 

nimi dystans. 

22. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

23. Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły własnych, niepotrzebnych przedmiotów                    

(w tym zabawek, kart kolekcjonerski itp.). 

24. Nauczyciele opiekujący się uczniami będą prowadzić zajęcia wyposażeni w środki 

ochronne (przyłbice). Nauczyciele i inni pracownicy szkoły będą zachowywać dystans 

społeczny między uczniami i sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

25.  Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczą kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami do niezbędnego minimum. 
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załącznik nr 1   

 

Zębowice, …………………………….. 

 

 

 

Oświadczenie 

                                    Oświadczam, że od 25 maja 2020 roku 

syn/córka……………………………………… uczeń/uczennica klasy 

…………………… będzie uczestniczył/uczestniczyła w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych zorganizowanych w szkole. Dziecko będzie przebywało              

w szkole w godzinach od ………………. do ………………………. 

Oświadczam, że zostałem zapoznany/zapoznana z organizacją zajęć oraz 

nowymi zasadami obowiązującymi w szkole od dnia 25 maja br.  

 

 

.............................................................. 

                                                                                                    podpis rodzica/opiekuna   

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

załącznik nr 2  

  

Zębowice, ……………………………… 

 

 

 

 

                     Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała syna/córki  

……………………………. ucznia/uczennicy klasy ……………………….  

jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących 

 objawów chorobowych.   

 

 

 

………………………………………….. 

                                                                                            podpis rodzica/opiekuna 
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załącznik nr 3   

 

Zębowice 

, …………………………….. 

 

 

 

Oświadczenie 

                                    Oświadczam, że od 18 maja 2020 roku 

syn/córka……………………………………… uczeń/uczennica klasy 

…………………… będzie/ nie będzie uczestniczył/uczestniczyła w zajęciach 

rewalidacji zorganizowanych w szkole. Termin oraz godzina zajęć zostanie 

ustalona z nauczycielem prowadzącym zajęcia 

 

.............................................................. 

                                                                                                    podpis rodzica/opiekuna   
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Załącznik nr 4 

Karta stanu zdrowia ucznia, u którego stwierdzono objawy chorobowe w czasie 

pandemii COVID-19 

Imię i nazwisko ucznia:…………………………………………………….. 

Klasa:……………………………………………………………………….. 

Data:…………………………………….  

L.p. Godz. Opis zaobserwowanych 

objawów chorobowych 

Temperatura 

ciała 

Podjęte działania Osoba 

sprawująca 

opiekę 

Podpis 

osoby 

sprawującej 

opiekę 
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     Załącznik nr 5  

Rejestr prac porządkowych w czasie pandemii COVID-19 

     

Do wykonania przez: Imię i nazwisko   

Termin: Data    

poziom     

          

X Godzina podpis Godzina podpis 

parapety         

klamki          

wyłączniki         

podłoga         

wietrzenie         

poręcze         

pomieszczenie 
sanitarno-higieniczne         

Ciągi komunikacyjne         
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    Załącznik nr 5a 
 

Rejestr prac porządkowych w czasie pandemii COVID-19 
     

Do wykonania przez: Imię i nazwisko   

Termin: Data    

sala     

          

X Godzina podpis Godzina podpis 

blaty          

klamki          

wyłączniki         

podłoga         

pomoce dydaktyczne         

wietrzenie         

klawiatura, komputer         
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Załącznik nr 6 

KARTA INFORMACYJNA O UCZNIU UCZĘSZCZAJĄCYM NA ZAJĘCIA 

OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 
I. Informacje o dziecku 

 

Nazwisko i imiona dziecka 

…………………………………………………………………................... 

Telefon kontaktowy do rodzica/ opiekuna 

………………………………………………………………………. 

 

II. Informacje o wyjściu dziecka ze szkoły  / należy otoczyć kółkiem właściwą formę 

odbioru / 
 

A – dziecko będzie odbierane przez;   matkę  ………     ojca  ………  / wpisać TAK, NIE  / 
B - przez inne osoby upoważnione do odbierania dziecka ze szkoły wpisane poniżej. 

 

Oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego 

dziecka od momentu jego odbioru ze świetlicy przez upoważnione przeze mnie osoby 

wskazane poniżej i zobowiązuję się zapoznać te osoby z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych. 

 

Niniejszym, na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO (Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Zębowicach w celu 

realizacji upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej  udzielonego mi przez 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka.   

  

Lp. Nazwisko, imię Stopień 

pokrewień 

stwa 

Wyrażam zgodę na 

okazanie dowodu 

osobistego w celu 

stwierdzenia tożsamości 

Oświadczam, iż zostałem/am 

zapoznana/y z klauzulą RODO w 

zakresie przetwarzania moich danych 

osobowych  oraz wyrażam zgodę na 

ich przetwarzanie 
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C – dziecko będzie wychodziło samodzielnie. 

Proszę określić dni  i godziny samodzielnego wyjścia dziecka  ze świetlicy szkolnej 

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

     

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko świetlicy 

szkolnej i biorę za nie pełną odpowiedzialność prawną od momentu opuszczenia przez niego 

świetlicy. Oświadczam, że informacje przedłożone przeze mnie powyżej są zgodne ze stanem 

faktycznym. Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach zawartych w Karcie i 

ich uaktualniania. 

  

 

       ……………………………………. 

  Podpis rodzica/opiekuna   

 

 

 


