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Podstawa prawna: 

 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 

1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374 – art. 10 ust.1 pkt. 1 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020, poz. 1386 z 

późn. zmianami) zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach;  

Wytyczne przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02 sierpnia 2021 roku 

dla szkół podstawowych wydanych na podstawie art. 8 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567); 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  

u ludzi (Dz.U.2019.0.1239) 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy Dz.U.2019.0.1040  

Statut Szkoły Podstawowej im. Józefa Patelskiego w Kwaczale 

Ogólne zasady rekomendowane w szkole;  

Szczepienie  rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w 

określonych grupach wiekowych.  

Dezynfekcja  przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub 

dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

Higiena  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas 

kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować 

dystansu.  

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od 

zajęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Organizacja pracy szkoły w czasie zagrożenia epidemiologicznego 

1. W szkole nadal obowiązuje ograniczenie  do minimum przebywania osób z zewnątrz.  

 

2. Zasady korzystania uczniów ze szkoły w okresie zagrożenia epidemiologicznego  

(Na postawie wytycznych GIS i MZ podczas zagrożenia COVID 19): 

 

 - do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg     

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji; 

- rekomenduje się dowóz uczniów pojazdami prywatnymi lub przemieszczania się pieszo oraz 

środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

-uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie  

z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania  

w przestrzeni publicznej; 

 - do szkoły przyjmowane będą dzieci, których rodzice zapoznają się z procedurami 

obowiązującymi w szkole i potwierdzą ten fakt wiadomością do wychowawcy na dzienniku 

elektronicznym; 

 - rodzice lub opiekunowie przyprowadzający dzieci pozostawiają je pod opieką woźnej  

     lub nauczyciela przy głównym wejściu do budynku. Od tego momentu dzieci pozostają 

      pod opieką  szkoły; 

- opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły tylko  

    w sytuacjach koniecznych, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk); 

- szkoła ogranicza przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je 

stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 

tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)  

i w wyznaczonych obszarach; 

- drzwi do szkoły pozostają zamknięte w ciągu całego dnia, rodzice dzwonią dzwonkiem  

    przy głównym wejściu do szkoły i czekają na zgłoszenie się pracownika szkoły; 

 - dzieci są przyprowadzane/odbierane ze szkoły tylko przez osoby zdrowe; 

 - w sprawach związanych z pobytem dzieci w szkole rodzice/opiekunowie prawni mogą  

     kontaktować się ze szkołą( dyrektorem, wychowawcami, nauczycielami) telefonicznie, drogą  

     mailową lub przez dziennik elektroniczny;  

- szkoła wraz z rodzicami ustala  sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji  z wykorzystaniem   

   technik komunikacji na odległość, rodzice pozostawiają w szkole aktualne dane kontaktowe    

  potrzebne do zorganizowania ścieżki szybkiego kontaktu; 

- rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej 



(zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma 

możliwości zachowania dystansu; 

- jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno        

  przyprowadzać dziecka do szkoły; 

- szkoła zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu 

między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych; 

- w przestrzeniach wspólnych uczniowie noszą maseczki; 

- każda grupa uczniów uczy się tak, aby do minimum ograniczyć kontakt z uczniami z innej klasy, 

każda klasa przebywa w innej, oddalonej od siebie sali, rotacyjnie spożywane są posiłki na stołówce 

szkolnej, uczniowie korzystają z innych wejść do szkoły; 

- rodzice są zobligowani do zatroszczenia się o to, aby dziecko nie zabierało do szkoły własnych  

   zabawek, przytulanek, rzeczy zbędnych ; 

- uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku  

   szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce; 

- uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą; 

-należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczniami; 

-  uczniowie tak korzystają z szafeczek szkolnych, aby nie tworzyć skupisk dzieci przy szafkach; 

- szkoła organizuje zajęcia świetlicowe, dla uczniów których rodzice zgłosili potrzebę korzystania  

  ze świetlicy, godziny pracy świetlicy wynikają z potrzeb rodziców;  

3. Osoby dorosłe nie będące rodzicami oraz rodzice umawiają się indywidualnie z dyrektorem w celu 

załatwienia spraw, lub załatwiają je telefonicznie albo mailowo. 

4. Przy wejściu do szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (korzystają z niego każdorazowo 

osoby wchodzące i wychodzące ze szkoły) oraz rękawiczki jednorazowe. 

5. Personel pomocniczy szkoły odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby osoby wchodzące  

do szkoły dezynfekowały dłonie przy wejściu lub zakładały rękawiczki ochronne oraz zakrywały 

usta i nos. 

6. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. Jest on dezynfekowany go po użyciu w danej grupie.  

7. Uczniowie danej klasy uczą się w jednej sali lekcyjnej, która jest dezynfekowana po zakończeniu 

zajęć. Wyjątek stanowi sala informatyczna, gimnastyczna oraz świetlica. Uczniowie przychodzą 

tam na zajęcia, a dezynfekcja odbywa się po każdej grupie uczniów. 

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać  

się przyborami szkolnymi między sobą. 

9. Wydziela się miejsca w przestrzeniach wspólnych, gdzie uczniowie starają się ograniczyć 

gromadzenie, zachować dystans. Uczeń podczas przerw może korzystać z maseczki i rękawiczek 

jednorazowych.  

10. Szkoła tak organizuje i koordynuje pracę, aby maksymalnie ograniczyć ilość osób w miejscach 

wspólnych oraz stara się unikać  częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

11. Toalety znajdujące się w szkole są dezynfekowane po każdej przerwie lekcyjnej.  

12. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie 

umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać  

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć nauczyciele prowadzący zajęcia czyszczą 



lub  dezynfekują po każdych zajęciach.  

14. Uczniowie będą mieli udostępnione sprzęty i zabawki wyłącznie takie, które mogą być poddawane 

częstej dezynfekcji. Przybory plastyczne będą wydzielone indywidualnie dla każdego dziecka. 

Jeżeli do zajęć wykorzystywane będą przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy  

je dokładnie czyścić lub dezynfekować. Zabrania się przynoszenia własnych zabawek do szkoły. 

15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

16. Sale lekcyjne, korytarze oraz świetlica są wietrzone co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

17. Środki dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach są poddawane, w miarę możliwości,  

dezynfekcji.  

18. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych  

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

19. Uczniowie w miarę możliwości korzystają z boiska szkolnego oraz przebywają na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

21. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki terenów 

zielonych, boisk, siłowni zewnętrznej oraz sali gimnastycznej  wg określonego wcześniej  

harmonogramu. Dzieci mogą korzystać z w/w urządzeń ogrodowych pod nadzorem nauczycieli.  

Po każdorazowym użytkowaniu placu zabaw, boiska, siłowni zewnętrznej  sprzęty będą 

dezynfekowane przez pracowników obsługi. Dezynfekcja będzie monitorowana.  Jeżeli dezynfekcja 

sprzętu ogrodowego nie będzie możliwa, dzieci nie zostaną dopuszczone do korzystania z niego.  

22. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadza się  zapisy, 

dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk  

są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod 

nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania 

dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz  

po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

23. Dzieci nie wychodzą poza teren szkoły.  

24. Szkoła współpracuje z rodzicami i prowadzi działania profilaktyczne związane z uczeniem dzieci 

zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej. 

25. W razie potrzeby w ciągu dnia będzie mierzona temperatura ciała dziecka. Jeżeli u dziecka zostanie 

stwierdzona podwyższona/obniżona temperatura lub  w czasie pobytu w szkole dziecko będzie 

przejawiać niepokojące objawy chorobowe, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu  

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunowie prawni 

niezwłocznie zostaną powiadomieni o tym fakcie, w celu pilnego odebrania dziecka; 

26. W szkole wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

27. Pomieszczenia szkolne, w tym ciągi komunikacyjne, łazienki i powierzchnie dotykowe: poręcze, 

klamki , włączniki  światła, uchwyty, oparcia krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach 

 i w pomieszczeniach do spożywania posiłków będą dezynfekowane codziennie. Wykonywane 

czynności będą zapisywane w kartach "Monitoringu codziennych prac porządkowych". Kontrolę 

monitoringu codziennych prac porządkowych prowadzi dyrektor szkoły.  



28. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

29. Szkoła ustala harmonogram realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole oraz zasady 

dotyczące organizacji tych zajęć. O ustaleniach tych zawiadamia uczniów, rodziców  

oraz pracowników szkoły.  

30. Ustalone oraz upowszechnione zostają zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny  

jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotece.  

31. We współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania ustala się i upowszechnia 

zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając 

wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia 

i Narodowego Funduszu Zdrowia.  

32. Na tablicy informacyjnej, na drzwiach wejściowych na stronie internetowej szkoły znajdują się 

numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej: (32) 623 24 07 lub nr alarmowy: 

 600 965 908 i służb medycznych: 999 lub 112.  

33. Personel pomocniczy ma obowiązek dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice 

uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały 

zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

34. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie 

po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu        

z toalety. 

35. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego  

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

36. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

37. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję  

lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

38. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia 

przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza  

się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Pracownicy zachowują  

odpowiednią odległość stanowisk pracy wynoszącą min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe mają 

zapewnione środki ochrony osobistej. Obowiązuje  utrzymywanie wysokiej higieny stanowisk 

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny 

osobistej. 

39. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających 

prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.  

40. Posiłki wydawane są tak, aby uczniowie poszczególnych klas nie stykali się ze sobą. Każda klasa 

spożywa posiłki przy swoich wyznaczonych stolikach, z rówieśnikami z danej klasy. Blaty stołów  

i poręcze krzeseł czyści się po każdej grupie uczniów.  

41. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych spożywanie posiłków przez dzieci może 

odbywać się w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia 

posiłku. 

42. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 



min. 60°C lub je wyparzać.  

43. Z jadalni usuwa się dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali 

jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi.  

Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną z obsługi stołówki.  

44. Spożywanie posiłków odbywa się w małych grupach  przy zastosowaniu niezbędnych środków 

ostrożności. 

 

45.  Nauczyciele i pracownicy szkoły są  zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej, 

jednorazowe rękawiczki i maseczki, ale korzystają z nich w miarę potrzeb, zgodnie z zaleceniami 

GIS. 

 

46. Opiekunowie dzieci powinni zachować dystans społeczny pomiędzy sobą, w każdej przestrzeni 

szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra. 

II Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID- 19 

 
1.W momencie przyprowadzania dziecka do szkoły  i  przekazywania go pracownikowi szkoły,  

 po  podjęciu  uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore i może zarażać inne osoby (dzieci, 

personel szkoły) lub stwierdzenia podwyższonej/obniżonej temperatury ciała, nie zostaje  

ono wpuszczone do placówki, a rodzic poproszony zostaje o zabranie dziecka do domu  

i skontaktowanie się z lekarzem. 

2.W przypadku wystąpienia podczas zajęć w szkole u podopiecznego objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem, dziecko  zostaje niezwłocznie odsunięte  od zajęć, 

powiadamia się rodziców oraz  właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną  

i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

3.W przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie koronawirusem  u pracownika, 

zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy.  Wstrzymuje się przyjmowanie do szkoły kolejnych 

dzieci i powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną  

i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4.Dziecko/ pracownik  oczekują na transport w wyznaczonym pomieszczeniu w wydzielonym 

obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  

Dziecko pozostaje pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły  

z zapewnieniem minimum 2 m odległości. 

5.W oczekiwaniu na transport podopieczny posiada założoną maseczkę i rękawiczki,  

a  sprawujący opiekę nad nim pracownik szkoły dodatkowo – kombinezon i przyłbicę. Ten sam 

wymóg stosuje się do chorego pracownika i asystującej mu osoby. 

6.Jeżeli to możliwe, sporządza się listę osób obecnych w tym czasie w pomieszczeniach,  

w których przebywała osoba z objawami zakażenia. 



7.Zgodnie z obowiązującymi procedurami przeprowadza się dezynfekcje tych pomieszczeń  

ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych i zaleca się stosowanie  do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

8.Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 

III  Postępowanie pracowników szkoły na czas zagrożenia epidemiologicznego 

 

1. Do pracy przychodzą tylko zdrowi pracownicy obsługi i administracji oraz nauczyciele. 

2. Do  zajęć opiekuńczych nie angażuje się nauczycieli i innych pracowników powyżej 60-tego 

roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3. Pracownicy codziennie po wejściu i przy wychodzeniu z pracy  dezynfekują ręce płynem  

do dezynfekcji.  

4. Termometr do pomiaru temperatury jest każdorazowo dezynfekowany i znajduje się na portierni  

3. Wszyscy pracownicy administracji, obsługi i nauczyciele są zobowiązani do każdorazowego 

dezynfekowania powierzchni użytkowych:  blatów, poręczy krzeseł oraz sprzętów tj, komputerów, 

klawiatur, telefonów, kserokopiarek, przy swoim miejscu pracy. 

4. W szkole codziennie monitoruje się dezynfekcje następujących pomieszczeń  i urządzeń 

- łazienki (podłogi, toalety, dozownik, armatura sanitarna, powierzchnie płaskie),  

      w łazienkach w ciągu dnia uzupełniane są na bieżąco mydło, ręczniki, płyn do dezynfekcji rąk;  

 - ciągi komunikacyjne i szatnie (podłogi powierzchnie płaskie, poręcze, klamki włączniki światła,    

    meble); 

- sale lekcyjne i świetlicę (zabawki,  podłogi, powierzchnie płaskie, poręcze, klamki włączniki      

   światła, blaty stolików, oparcia krzeseł,  meble) 

- kuchnia (blaty stołów roboczych, sprzętów kuchennych, podłogi powierzchnie płaskie, poręcze,      

   klamki włączniki światła, meble) 

- magazyn żywieniowy (podłogi powierzchnie płaskie, klamki włączniki światła, meble) 

- biuro dyrektora, sekretariat i pokój nauczycielski ( podłogi powierzchnie płaskie, klamki, 

włączniki światła, meble) 

- wejście do szkoły (dzwonek, drzwi wejściowe, klamki, włączniki, poręcze prowadzące do szkoły) 

mailto:gov.pl/web/koronawirus/
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- w miarę posiadanych środków do dezynfekcji - plac zabaw (urządzenia ogrodowe, bramka, 

zabawki ogrodowe po każdej grupie). Jeśli nie ma takiej możliwości, urządzenia ogrodowe są 

wyłączone z użytkowania. 

5. Przy kontakcie pracownika z osobą z poza szkoły obowiązuje zakładanie maseczki, rękawic 

ochronnych. 

6. W miarę możliwości unika się rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi. 

7. Nauczyciel realizuje z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawę programową w ramach 

prowadzonych zajęć, a z dziećmi pozostającymi w domu kontynuuje zdalne nauczanie  

w ramach 40 godzin pracy.  

8. W przypadku zaistnienia podejrzenia zakażenia koronawirusem stosuje się procedurę postępowania 

na wypadek zakażenia.  

9. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole, 

kontynuowana jest profilaktyka zdrowotna. 

10.  Dzieci nie opuszczają terenu szkoły, nie wychodzą na spacery poza obiekt, w określonych porach 

zgodnie z harmonogramem korzystają z placu zabaw. 

11. Na świetlicy  pozostają wyłącznie urządzenia i zabawki które można dezynfekować, nie udostępnia 

się dzieciom do zabawy m.in. pluszaków.  

12. Sale należy co najmniej raz na godzinę  wietrzyć. 

13. Dzieci myją ręce ciepłą wodą i mydłem po przyjściu do szkoły, przed każdym posiłkiem,  

po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, po skorzystaniu z toalety. 

14.  Należy unikać gromadzenia większej ilości dzieci w jednym miejscu. 

15.  Woźna pełni dyżur przy drzwiach wejściowych  odbiera dzieci od rodziców, zaprowadza  

je do szafek uczniowskich, gdzie rozbierają się pod opieka innych pracowników szkoły.  

16. Przy odbiorze dzieci przez rodziców woźna ubrane dziecko do drzwi wejściowych i przekazuje 

rodzicowi. 

17. Komunikacja między nauczycielem i rodzicami zalecana jest drogą mailową lub telefoniczną. 

18. Przy wydawaniu/roznoszeniu  posiłków pracownicy zakładają maseczki i rękawiczki. 

19. Nauczyciele i pracownicy w trakcie pracy mogą zakładać środki ochrony osobistej tj. maseczki, 

rękawice. 

 



 

Załącznik nr 1 

Oświadczenie rodziców dziecka uczęszczającego  

do Szkoły Podstawowej im. Józefa Patelskiego w Kwaczale  

w okresie stanu epidemiologicznego. 

 

1.   My niżej podpisani rodzice/opiekunowie prawni dziecka:  ................................................  

      oświadczamy, że w domu dziecka nikt  nie jest objęty kwarantanną, izolacją i nie ma podejrzenia   

       zakażenia wirusem COVID – 19.  

2. Oświadczamy, że poinformujemy szkołę w przypadku gdy dziecko lub członek jego rodziny     

       będzie: 

      - podejrzany o zakażenie wirusem COVID-19 

       - objęty kwarantanną 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi  zasadami i ograniczeniami GIS,  

      oraz  procedurami obowiązującymi  w szkole  związanymi z zapobieganiem  

      przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 i zobowiązujemy się do ich przestrzegania: 

      -Organizacja pracy szkoły w trakcie zagrożenia epidemiologicznego 

      - Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID- 19  

4.  Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała naszego dziecka, którego dokonywać będzie  

       pracownik szkoły termometrem bezdotykowym  po  podjęciu  uzasadnionego podejrzenia, 

       że dziecko jest chore. 

 5.   Podajemy aktualne telefony do natychmiastowego kontaktu;  

 

Matka ( opiekun prawny ) ……………………………………………………………… 

 

Ojciec  ( opiekun prawny )……………………………………………………………… 

 

Osoby upoważnione do odbioru  ucznia………................................................................... 

 

 

 

                                                                                                    (podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 


