
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SYTUACJI EPIDEMICZNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WLKP.  W STRZAŁKOWIE 

 

Na podstawie: 

1. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 

r.  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na 

podstawie art.8a 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), 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 

742 i 780 ze zmianami), 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

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

poz. 493, 530, 564, 657 i 781ze zmianami) 

 

I  

Organizacja zajęć dla edukacji wczesnoszkolnej 

 

1) Jeden rocznik uczniów przypisany jest do jednego oddziału i przebywa                                

w przydzielonej do oddziału stałej sali. Do oddziału przyporządkowani są w miarę 

możliwości ci sami nauczyciele, pomijając opiekunów powyżej 60. roku życia oraz z 

istotnymi problemami zdrowotnymi. (Załącznik nr 1)  

2) W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. 

3) Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może  być mniejsza niż 4 𝒎𝟐 na 

jedną osobę – uczniów i nauczycieli (Załącznik nr 2) 

4) Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub 

dezynfekować. 

5) W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  



6) 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. 

7) Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

8) W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów1. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  

9) Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a także w razie 

potrzeby w czasie zajęć. 

10) Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

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

nauczyciela. 

11) Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

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

nimi. 

12) Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy 

zabezpieczyć go przed używaniem. 

13) Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między 

nimi dystans. 

14) Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

15) Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są zachowywać dystans społeczny 

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

16) Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z 

uczniami oraz nauczycielami. 

17) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci 

i ich rodziców wynoszący min. 2 m. Przygotowano procedury przyprowadzania i 

odbierania dzieci ze szkoły (Załącznik nr 3 i 4) 

18) Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

19) Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

 
1 Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 639). 



20) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. Rodzice korzystający z zajęć opiekuńczo 

– wychowawczych w szkole są zobowiązani (jednorazowo) do wypełnienia pisemnie 

ankiety wstępnej (Załącznik nr 5) i przesłanie w formie elektronicznej przed 

przyjściem ucznia do szkoły. Rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić szkołę, gdy sytuacja zdrowotna dziecka i rodziny ulegnie zmianie.  

21) Rodzice mogą wchodzić z uczniami wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły,                         

z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępnie od kolejnego rodzica                  

z dzieckiem 2m, przy zachowaniu przestrzegania wszelkich środków ostrożności                        

tj. osłona nosa i ust oraz dezynfekcja rąk. 

22) Przebywanie osób trzecich w szkole jest ograniczone do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności tj. wchodzą tylko osoby zdrowe, 

zakrycie usta i nosa, dezynfekcja rąk. 

23) Ustalono sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/ opiekunami ucznia                      

(Załącznik nr 6). 

24) W szkole dostępne są termometry bezdotykowe. 

25) W celu pomiaru temperatury ciała dziecka z chwilą przyprowadzenia go do szkoły i w 

momencie odbierania oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych, szkoła prosi o pisemne wyrażenie zgody rodziców/ opiekunów 

(Załącznik nr 7) 

26) Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje 

odizolowane w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 

innych osób i niezwłocznie powiadamia się rodziców/ opiekunów w celu pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. 

27) Szkoła nie organizuje żadnych wyjść poza teren. 

 

 

II 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1) Przed wejściem do budynku szkoła umożliwia skorzystanie z płynu dezynfekującego 

do rąk oraz zamieszcza informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby 

dorosłe, wchodzące do budynku (Załącznik nr 8) 



2) Rodzice / opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki 

ochronne oraz zakrywają usta i nos. Czynności tej dopilnuje osoba wyznaczona do  

przyjmowania uczniów do szkoły. 

3) Pracownicy szkoły oraz uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem szczególnie 

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

po skorzystaniu z toalety. 

4) Dyrektor/wicedyrektor lub osoba wyznaczona przez dyrektora monitoruje codzienne 

prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek                                         

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i miejscach spożywania posiłków, 

klawiatury oraz włączników. 

5) Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji, ściśle przestrzegając czasu niezbędnego                    

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie 

byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6) Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne 

środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  

7) W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

8) Toalety dezynfekowane są na bieżąco. 

 

 

III 

Gastronomia 

1) Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, 

dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego pracowników, odległości stanowisk pracy oraz środki ochrony 

osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną 

uwagę kieruje się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk 

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

2) Korzystanie z posiłków przez dzieci odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym.  



3) Szkoła współpracuje z firma cateringową, która dostarcza posiłki w pojemnikach 

jednorazowych wraz z jednorazowymi sztućcami. 

4) Przygotowano Procedurę wydawania posiłków uczniom podczas pobytu w szkole 

w sytuacji epidemiologicznej. (Załącznik nr 9) 

 

 

IV 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia / personelu szkoły 

 

1) Do pracy / na zajęcia w szkole przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2) W zajęcia nie angażuje się pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z 

istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3) W szkole wyznaczono i przygotowano (wyposażone w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4) Przygotowano procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem                        

lub zachorowania na COVID-19 (Załącznik nr 10) 

5) Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie                                    

w części/częściach szkoły, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie                

i zalecenie stosowania się do wytycznych Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 

6) W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 

 

V 

 

Dodatkowe środki ostrożności  

 

I. Przed rozpoczęciem pracy w szkole przeprowadzono gruntowne mycie                    

i dezynfekcję wszystkich pomieszczeń szkoły wraz z ich wyposażeniem.                          



Czynności potwierdzono zapisem w karcie gruntownego mycia i dezynfekcji 

(Załącznik nr 12) 

 

II. Dnia 06.03.2020 roku wykonano dezynfekcję ozonem wszystkich pomieszczeń 

– sal lekcyjnych, komputerowych, świetlic, toalet i korytarzy w budynku ZSP 

(ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 10) 

 

Dodatkowo: 

1. W szkole sprawdzono ciągi wentylacji grawitacyjnej pod względem  drożności                    

i sprawności oraz uaktualniono pomiary kominiarskie. 

2. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych wyeliminowano suszarki do rąk – 

zastąpiono je ręcznikami papierowymi jednorazowego użytku.  
3. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych stosuje się mydło w płynie, dozowniki 

podlegają bieżącej dezynfekcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Przydział nauczycieli do grupy uczniów oraz grupy do sali *) 
Lp. Klasa Ilość uczniów 

korzystających 

z zajęć 

Nauczyciel Numer 

sali 

Budynek  

1.  1a 1 D. Machowiak 33 A 2.  1b 2 D. Machowiak 33 

3.  1c 1 D. Machowiak 33 

4.  1d 1 D. Machowiak 33 

5.  2a 0 A. Popielarska 29 A 6.  2b 2 A. Popielarska 29 

7.  2c 7 A. Popielarska 29 

8.  2d 1 A. Popielarska 29 

9.  3a 3 B. Gulczyńska 30 A 10.  3b 0 B. Gulczyńska 30 

11.  3c 1 B. Gulczyńska 30 

12.  3d 0 B. Gulczyńska 30 

 

 

*w zajęcia opiekuńcze nie angażuje się pracowników i personelu powyżej 60. roku życia  lub z istotnymi 

problemami zdrowotnymi. 

 

*Budynek A wejście boczne od strony świetlicy i przedszkola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

BUDYNEK A (pierwsze piętro, wejście boczne od strony świetlicy i przedszkola)) 
Nr sali Powierzchnia sali w 𝒎𝟐 

(z uwzględnieniem mebli 

oraz innych sprzętów) 

Ilość dzieci w sali 

(1dz./4𝒎𝟐)+  opiekun 

29 51,5 10 + 2 

30 51,5 10 + 2 

33 50 10 + 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Harmonogram przyjmowania uczniów  

do szkoły i odbierania  ze szkoły 
BUDYNEK A (wejście boczne od strony świetlicy i przedszkola) 

Dzień 

tygodnia 

Godz. 

przyjmowania 

Osoba odpowiedzialna Godz. odbioru Osoba 

odpowiedzialna 

poniedziałek 7:30 – 8:00 Lucyna Górcewicz 12:45 -13:15 Lucyna Górcewicz 

wtorek 7:30 – 8:00 Lucyna Górcewicz 12:45 – 13:15 Ilona Trojanowicz 

środa 7:30 – 8:00 Lucyna Górcewicz 12:45 – 13:15 Ilona Trojanowicz 

czwartek 7:30 – 8:00 Ilona Trojanowicz 12:45 - 13:15 Ilona Trojanowicz 

piątek 7:30 – 8:00 Ilona Trojanowicz 12:45 – 13:15 Lucyna Górcewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

Procedura przyprowadzania dzieci do szkoły  

(Budynek A; wejście boczne od strony świetlicy i przedszkola) 

1. Dzieci przyprowadzają do szkoły Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy  są 

odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły. 

2. Uczniowie są przekazywani i odbierani przez osoby pełnoletnie  lub osoby, które 

ukończyły 10 rok życia i otrzymały pisemną zgodę od rodziców ucznia do odbioru 

małoletniej osoby  ze szkoły (zapis  w Prawie o ruchu drogowym art..43 ust.1 i 3 z dnia 20 

czerwca 1997 roku) na podstawie informacji zawartych w deklaracjach, wypełnionych 

przez rodziców (opiekunów prawnych) na początku każdego roku szkolnego i zawartych w 

teczkach nauczycieli, w dziennikach zajęć. 

2. Dzieci są przyprowadzane do szkoły w godzinach od 7:30 do 8:00. Zalecana jest duża 

punktualność w przyprowadzaniu/odbieraniu dzieci do/ze szkoły. W oczekiwaniu na 

wejście do budynku zaleca się zachowanie między oczekującymi odległości 2 metrów. 

Opis postępowania rodzica w budynku A: 

Rodzic wchodzi z  dzieckiem do budynku i dezynfekuje ręce. Osoba odpowiedzialna, 

wyznaczona przez Dyrektora mierzy temperaturę dziecku, rodzic oczekuje wraz z dzieckiem 

na wynik pomiaru temperatury, po zmierzeniu temperatury, jeżeli dziecko nie posiada 

objawów choroby, zostaje zaprowadzony przez wyznaczoną osobę do swojej sali, rodzic 

wychodzi ze szkoły. W przypadku temperatury ≥37 osoba odpowiedzialna za pomiar 

temperatury ponawia badanie, jeżeli wynik pomiaru powtórzył się dziecko nie zostaje 

przyjęte do szkoły, wraca z rodzicem do domu).   

 

Zarówno rodzic, jak i uczeń musi być zdrowy, zabezpieczony maseczką lub inną osłoną 

nosa i ust.  

Uczniowie najmłodszych klas będą zwolnieni z obowiązku noszenia maseczki, gdy będą 

przebywali w swojej klasie. Jednak w czasie, gdy wyjdą na przerwę na szkolny korytarz 

lub na boisko, będą musieli mieć maseczkę.           

3. Zaleca się mierzenie temperatury dzieci przyprowadzanych do szkoły bezpośrednio                     

po wejściu termometrem bezdotykowym za wcześniejszą pisemną zgodą rodzica/opiekuna 

prawnego przez pracownika szkoły przyjmującego dzieci.    



4. Nauczyciel przyjmujący ucznia pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę 

na wnoszone przez dziecko przedmioty – dziecko nie powinno przynosić swoich zabawek, 

i niepotrzebnych przedmiotów.    

5. Do szkoły uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia do szkoły dziecka z objawami 

takimi jak kaszel, kichanie, katar, ogólne złe samopoczucie, z temperaturą 37ºC i więcej.  

6. Po zakończeniu przyjęć uczniów do szkoły miejsce, gdzie były przyprowadzane dzieci 

podlega dezynfekcji (klamki, drzwi, poręcze, ciągi komunikacyjne itp.) Osoba 

odpowiedzialna za dezynfekcje odnotowuje wykonane czynności w dziennej karcie 

mycia i dezynfekcji  miejsca przyjmowania dzieci. (Załącznik 11) 

 

 

 

Procedura odbierania uczniów ze szkoły 

 

1. Uczniowie są odbierani przez osoby pełnoletnie  lub osoby, które ukończyły 10 rok 

życia i otrzymały pisemną zgodę od rodziców ucznia do odbioru małoletniej osoby  ze 

szkoły (zapis  w Prawie o ruchu drogowym art..43 ust.1 i 3 z dnia 20 czerwca 1997 

roku) na podstawie informacji zawartych w deklaracjach, wypełnionych przez 

rodziców (opiekunów prawnych) na początku każdego roku szkolnego i zawartych w 

teczkach nauczycieli, w dziennikach zajęć. 

2. Wydawanie dziecka innym osobom niż rodzice może nastąpić tylko                                             

w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka. Upoważnienia mogą                 

być w każdej chwili odwołane lub zmienione na piśmie.  

3. Rodzice odbierają dzieci w wyznaczonych godzinach od 12:45 – 13:15. Zalecana jest 

duża punktualność w odbiorze dzieci ze szkoły. W oczekiwaniu na wejście                            

do budynku zaleca się zachowanie między oczekującymi odległości 2 metrów. Rodzic 

musi być zdrowy, zabezpieczony maseczką lub inną osłoną nosa i ust, a po wejściu do 

szkoły jest zobowiązany do dezynfekcji rak.  

4. Rodzice lub osoba upoważniona zgłasza się po dziecko do miejsca wyznaczonego 

przy wejściu szkoły. Osoba odpowiedzialna, wyznaczona przez Dyrektora, mierzy 

temperaturę dzieci odbieranych ze szkoły za wcześniejszą pisemną zgodą 

rodzica/opiekuna prawnego. Rodzic powinien zaopatrzyć swoje dziecko w 



indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do domu.  Od tego momentu osoba 

odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.  

 

 

 

UWAGA !!!  

Dyrektor placówki może przesłać listę dzieci uczęszczających do szkoły, celem 

weryfikacji przez Policję czy pod wskazanym adresem nie ma osób przebywających na 

kwarantannie lub w izolacji.  

Policja nie informuje Dyrektora placówki o wyniku przeprowadzonej weryfikacji.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

Szanowni Państwo,  

 zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministra Edukacji 

Narodowej oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i personelu ZSP w Strzałkowie prosimy o 

odpowiedzi na poniższe pytania.  

ANKIETA WSTĘPNA (prawidłową odpowiedź zaznacz krzyżykiem):  

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………… 

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i)/ dziecko/podopieczny/któryś z domowników, za 

granicą w rejonach transmisji koronawirusa?  

O Tak 

O Nie 

2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i)/ dziecko/podopieczny/któryś z domowników kontakt z 

osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2? 

O Tak 

O Nie 

3. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i)/ dziecko/podopieczny/któryś z domowników kontakt 

z osobą, która przebywała w rejonach transmisji koronawirusa?  

O Tak 

O Nie 

4. Czy Pan(i)/ dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem 

epidemiologicznym (kwarantanna)? 

O Tak 

O Nie 

5. Czy obecnie występują u Pana(i)/dziecka/podopiecznego lub któregoś z domowników objawy infekcji 

(gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? 

O Tak 

O Nie 

6. Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś                                  

z domowników? 

O Tak 

O Nie 

7. Czy zostały podane dziecku leki przeciwzapalne, przeciwgorączkowe?   

O Tak 

O Nie 

……………………………………….. 

(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

 



Załącznik nr 6 

 

Sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/ opiekunami dziecka 

1. Kontakt telefoniczny z wychowawcą (numery telefonów do wychowawców 

udostępniono rodzicom na początku roku szkolnego, zaktualizowano na potrzeby 

kontaktu podczas zdalnej pracy nauczyciela). 

2. Kontakt z sekretariatem szkoły oraz wicedyrektorem (numery telefonów udostępniono 

na stronie internetowej ZSP) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

    (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,  

              adres zamieszkania) 

 

 

Oświadczenie/zgoda 

 

 

1. Oświadczam, że w miejscu zamieszkania lub pobytu mojego dziecka/dzieci 

.....................................................................................  (imię i nazwisko dziecka/dzieci)                        

nie przebywają osoby na kwarantannie ani w izolacji domowej.  

2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka/dzieci termometrem 

bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika placówki z chwilą przyprowadzenia dziecka 

do szkoły i w momencie jego odbioru.  

3. Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce  zasad, 

związanych z reżimem sanitarnym, zawartych w następujących procedurach: 

• Przyprowadzania i odbierania ucznia do/z placówki. 

• Organizacji zajęć w szkole podstawowej.  

• Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 

4. Zobowiązuję się przyprowadzać do instytucji dziecko zdrowe – bez żadnych objawów 

chorobowych, takich jak katar, kaszel, gorączka itd. 

5. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia u 

niego jakichkolwiek objawów chorobowych podczas pobytu  w szkole. 

6. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora placówki o wszelkich 

zmianach w sytuacji zdrowotnej u dziecka/domowników w związku z infekcjami oraz 

wirusem Covid-19. 

 

 

…………………………………………….. 

                                                                                       (podpis rodzica/opiekuna prawnego



Załącznik 8  

 

PROSIMY  

OSOBY WCHODZĄCE  

DO BUDYNKU 

O DEZYNFEKCJĘ RĄK   

• 



Załącznik nr 9 

Procedura wydawania obiadów uczniom 

 podczas pobytu w szkole w sytuacji epidemiologicznej. 

 

1. Przy organizacji wydawania obiadów (pomieszczenie przystosowane do wydawania 

posiłków) w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa 

odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono 

zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego 

pracowników: pracownicy podczas wydawania posiłków noszą maseczkę zasłaniającą 

nos i usta, przestrzegają odległości stanowisk pracy, która  wynosi 2m (w przypadku 

braku możliwości zachowania odległości pracownicy stosują środki ochrony osobistej 

tj. maseczki i rękawiczki) stosują płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i 

sprzętów. Szczególną uwagę kieruje się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i 

dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców. 

2. Szkoła współpracuje z firma cateringową, która dostarcza posiłki w pojemnikach 

jednorazowych wraz z jednorazowymi sztućcami. Pracownicy cateringu nie wchodzą 

na teren szkoły/ wchodząc do budynku obligatoryjnie dezynfekują dłonie                        

lub zakładają rękawiczki jednorazowe, a także stosują środki ochrony osobistej 

(maseczki zakrywające usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki). 

3. Dzieci spożywają posiłek w miejscu do tego przeznaczonym. Posiłki są dostarczane 

do sali przez osoby do tego wyznaczone. Opróżnione naczynia jednorazowe pakowane 

są do worków, które odbiera pracownik cateringu. 

4. Pracownicy obsługi nie mają kontaktu z opiekunami przebywającymi bezpośrednio                    

z dziećmi. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 10 

 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem   

lub zachorowania na COVID-19 

 

 

1. Pracownicy /obsługa zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować                 

się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą                     

być zakażeni koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia podczas zajęć u personelu/podopiecznego  objawów, 

sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć pracownika od 

pracy/ dziecko od zajęć i odesłać transportem indywidualnym (w przypadku dziecka 

powiadomienia rodziców o pilnym odbiorze dziecka ze szkoły) do domu. Należy 

wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń. 

4. Pracownik/ podopieczny oczekuje na transport w wydzielonym obszarze, w którym                          

jest czasowo odizolowany od innych osób. Osoba niesamodzielna ma na ten czas 

zapewnioną stałą opiekę, przy czym opiekun zabezpieczony jest w maseczkę zasłaniającą 

nos i usta oraz rękawiczki. Na czas oczekiwania na transport, pracownik wyposażony                    

jest w  jednorazową maseczkę zakrywającą nos i usta oraz rękawiczki jednorazowe.  

5. Zaleca się ustalenie listy osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie                            

w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia, a także 

przeprowadzenie gruntownego sprzątania, zgodnie z ogólnie obowiązującymi procedurami 

oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, oparcia itp.). 

Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                     

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

http://www.gov.pl/web/koronawirus/


6. Przygotowano i umieszczono w sekretariacie szkoły potrzebne numery telefonów,                   

w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.(Załącznik nr 13) 

7. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 11 

 

DZIENNA KARTA MYCIA I DEZYNFEKCJI MIEJSCA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW: .........................................(dzień/miesiąc/rok)  

* każdorazowo po przyjęciu danej grupy dzieci/ rodziców do placówki    

 

Lp.  
Nazwa 

pomieszczenia  

Elementy wyposażenia/ przedmioty  

dezynfekowane  

Użyty 

środek  

Czytelny podpis 

wykonującego  
Uwagi  

 

Miejsce 

przyjmowania i 

odbioru uczestników 

zajęć po zakończeniu 

przyjęć   

np. termometr bezdotykowy, powierzchnie dotykowe – 

poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, posadzki 

 i inne    

   

      

      

                                                                           Podpis osoby sprawdzającej: 

 

 



Załącznik nr 12 

KARTA GRUNTOWNEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ 

DATA WYKONANIA..................................................(dzień/miesiąc/rok) 

 

Lp.  

 

 

Powierzchnie i wyposażenie 
Elementy wyposażenia/ przedmioty  

dezynfekowane  

Użyte 

środki   

Czytelny podpis 

osób 

wykonujących 

mycie i 

dezynfekcję   

Uwagi  

1. Powierzchnie wspólne i dotykowe    

np. klamki drzwi, poręcze, blaty, oparcia 

krzeseł, biurka i stoliki/ławki, klawiatury, 

myszki, włączniki świateł, przybory 

 i przyrządy do ćwiczeń 

   

      

      

                                                     Podpis osoby sprawdzającej:         

 



Załącznik nr 13 

 

 

 

NUMER TELEFONU ORGANU PROWADZĄCEGO 

(63) 275 02 19 (sekretariat) 

(63) 274 06 42 (Inspektor ds. oświaty) 

NUMER TELEFONU KURATORA OŚWIATY  

(63) 243 51 05  

(Wydział Nadzoru Pedagogicznego Delegatura w Koninie) 

NUMER TELEFONU STACJI SANITARNO – 

EPIDEMIOLOGICZNEJ 

(63) 274 36 42 wew.23  

(starszy asystent – oświata zdrowotna) 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


