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ZARZĄDZENIE NR 1/2021/2022 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela  

w Jakubowicach Konioskich 

z dnia 30 sierpnia 2021r. 

w sprawie:  procedur bezpieczeostwa w czasie reżimu sanitarnego spowodowanego 
pandemią COVID-19 

Na podstawie § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpiecznych i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

1. Wprowadzam do stosowania opracowaną Procedurę bezpieczeostwa Szkoły 
Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konioskich w czasie reżimu 
sanitarnego spowodowanego pandemią COVID-19. 

2. Procedura może byd modyfikowana.  
3. Zarządzenie zostanie udostępnione pracownikom szkoły na platformie MS Teams 

oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły. 
4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do niezwłocznego zapoznania się  

z przedmiotowym zarządzeniem. 
5. Rodzice są zobowiązani do zapoznania sie z procedurą umieszczoną na stronie 

internetowej szkoły. 
6. Uczniowie zostaną zapoznani z zasadami określonymi w procedurze podczas 

pierwszych zajęd w szkole przez wychowawców i nauczycieli. 

7. Pracownicy obsługi zostaną dodatkowo poinformowani przez Dyrektora szkoły  

o postanowieniach zawartych w niniejszym zarządzeniu. 

8. Traci moc dotychczas obowiązujące zarządzenie dyrektora szkoły: nr 2/2020/2021 

9. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania  

 

                         ............................................... 
Dyrektor 
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Załącznik 1 
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2021/2022 

z dnia 30.08.2021r.  

 

 

Procedura bezpieczeostwa 

Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konioskich 

w czasie reżimu sanitarnego spowodowanego pandemią Covid-19  

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne dotyczące zasad organizacji pracy 

1. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konioskich wznawia 
funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, 
Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

2. Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia bezpieczeostwa wszystkim osobom 
przebywającym na terenie szkoły i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby 
zakaźnej COVID-19. 

3. Zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. 
Joachima Lelewela w Jakubowicach Konioskich niezależnie od formy zatrudnienia, 
rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły oraz osoby trzecie przebywające 
na terenie placówki. 

§ 2. 

1. Do szkoły może uczęszczad wyłącznie uczeo zdrowy, bez objawów chorobowych, które 
mogłyby sugerowad infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi placówki są zamknięte. Wejście do 
budynku sygnalizuje się domofonem (Wejście „A” i „C”) lub dzwonkiem (Wejście „B”). 

3. Przy wejściu do przedszkola (Wejście „A”) dzieci mają mierzoną temperaturę 
termometrem bezdotykowym. 

4. Uczniowie mogą byd przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze 
szkoły opiekunowie z dziedmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

5. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, 
zalecany jest kontakt telefoniczny lub za pomocą platformy MS Teams, dziennika Librus.  

6. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją  
o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), zobowiązana 
jest skorzystad każda osoba wchodząca do szkoły. 

7. Jeżeli zajdzie koniecznośd wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachowad dodatkowe 
środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: 
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 zachowanie 1,5 metrowego dystansu, 

 zakrycie nosa i ust, 

 obowiązkowa dezynfekcja rąk, 

 ograniczone przemieszczanie się po szkole, 

 ograniczony kontakt z pracownikami szkoły. 
8. Podczas pobytu w przedszkolu, dzieci i nauczyciele oraz inni pracownicy, nie muszą 

zakrywad ust i nosa, jeżeli nie jest to wskazane w przepisach prawa, wytycznych Ministra 
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych zasadach.   

9. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, które mają 
obowiązek stosowad w sytuacji kontaktu z rodzicem lub osobą trzecią, a także w sytuacji 
konieczności bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub innym pracownikiem. 

10. Do szkoły nie mogą wchodzid osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie 
lub w izolacji. 

11. W szkole jest obowiązek zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów jak  
i pracowników szkoły w częściach wspólnych (tj. korytarze, toalety, sale lekcyjne do 
momentu zajęcia miejsca w ławce).  

12. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.  
13. Sale, w których odbywają się zajęcia są systematycznie porządkowane  

i dezynfekowane. 
14. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. 
 

§ 3. 

Organizacja i funkcjonowanie grupy przedszkolnej i klas szkolnych 

1. Jedna klasa (oddział) dzieci przebywa w wyznaczonej na stałe sali lekcyjnej (za wyjątkiem 
zajęd z wychowania fizycznego oraz zajęd dla klasy V: informatyki i języka angielskiego). 

2. Do jednego oddziału przedszkolnego przyporządkowani będą (w miarę możliwości) ci 
sami nauczyciele. 

3. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 
poszczególnych grup uczniów. 

4. Uczeo musi posiadad własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęd mogą znajdowad 
się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze, uczniowie nie powinni wymieniad się 
przyborami szkolnymi między sobą. 

5. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły/oddziału przedszkolnego 
niepotrzebnych rzeczy i zabawek. 

6. Sale lekcyjne powinny byd wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy  
a w razie potrzeby także podczas zajęd. 

7. Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 
nauczyciela. 

8. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęd i planem dyżurów. 
Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących. 

9. Podczas przerw uczniowie powinni ograniczyd kontakt z dziedmi z innych oddziałów  
i starad się zachowad bezpieczny dystans. 
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10. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów  
w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie 
szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na terenie przy 
wyjściu „B” i „C” mogą przebywad jednocześnie dwie grupy zachowujące względem 
siebie odpowiedni dystans). 

§ 4. 

Obowiązki dotyczące nauczycieli 

1. Nauczyciel pracuje według ustalonego przez dyrektora harmonogramu. 
2. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób 

ustalony przez dyrektora szkoły. 
3. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/uczniom, jakie zasady 

bezpieczeostwa obecnie obowiązują w szkole. 
4. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęd nauczyciel przypomina o zasadach 

higieny i postępowania w związku z koniecznością zachowania bezpiecznego dystansu. 
5. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna byd wietrzona, co najmniej raz na godzinę, 

podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęd przy 
otwartych oknach. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest zwracad uwagę na koniecznośd regularnego mycia rąk, szczególnie po 
przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęd na świeżym 
powietrzu. 

7. Nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie w miarę możliwości zachowywali zwiększoną 
odległośd od siebie podczas przebywania na terenie szkoły, w salach lekcyjnych oraz na 
przerwach. 

8. Nauczyciel stale obserwuje dzieci pod kątem wystąpienia objawów mogących sygnalizowad 
zarażenie COVID-19. 

9. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może 
zmierzyd temperaturę w trakcie zajęd. 

10. W przypadku uzasadnionych podejrzeo dotyczących możliwości zarażenia należy 
odizolowad dziecko od grupy oraz powiadomid dyrektora i rodziców. 

11. Przestrzega zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni wspólnych. 
12. W miarę możliwości zachowuje w kontaktach z innymi pracownikami dystans 1,5 m. 
 

§ 5. 

Obowiązki dotyczące rodziców/opiekunów 

1. Do szkoły można przyprowadzad /może przyjśd tylko uczeo/dziecko zdrowy/zdrowe - bez 

jakichkolwiek objawów chorobowych. 
2. Nie można przyprowadzid/wysład dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na 

kwarantannie lub będąca w izolacji. 
3. Wyposażyd dziecko w środki ochrony osobistej zasłaniające usta i nos (niezbędne na czas 

dojścia do szkoły do sali lekcyjnej i powrotu do domu oraz w sytuacjach 

niespodziewanych). 
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4. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie 

trwania epidemii COVID-19. 
5. Rodzice/opiekunowie powinni dopilnowad, aby dziecko nie przynosiło do szkoły swoich 

zabawek, zbędnych przedmiotów oraz rzeczy z domu. 
6. Rodzice powinni mied na uwadze, że nie należy powierzad opieki nad dzieckiem  

w drodze do i ze szkoły osobom z rodziny, których wiek przekroczył 60 lat. 

7. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły w przypadku 

powiadomienia ich przez nauczyciela/pracownika szkoły o wystąpieniu u dziecka objawów 

wskazujących na możliwośd zakażenia COVID-19. 
8. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi lub wychowawcy istotnych 

informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania  
o każdej ważnej zmianie. 

9. Należy regularnie przypominad dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko 

powinno unikad dotykania oczu, nosa i ust, często myd ręce wodą z mydłem, nie 

podawad ręki na powitanie. Powinno się zwrócid uwagę na sposób zasłaniania 

twarzy podczas kichania czy kasłania. 
 

§ 6. 
Obowiązki pracowników szkoły: 

1. Stosowad zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym do regularnego mycia rąk przez 30 
sekund mydłem i wodą oraz odkażania środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją 
zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. 

2. Kasład i kichad w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia. 
3. Dezynfekowad ręce przed wejściem do budynku, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk. 
4. Informowad dyrektora lub inną upoważniona osobę o wszelkich objawach chorobowych 

zaobserwowanych u dzieci. 
5. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora 

szkoły o zdarzeniach mogących mied wpływ na bezpieczeostwo dzieci oraz pracowników  
w zakresie szerzenia się COVID-19. 

6. Zachowywad dystans min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami i dziedmi. 
7. Przestrzegad procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia 

koronawirusem; 
8. Stosowad środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, 

zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia.  

9. Pracownicy szkoły o ile to możliwe, nie powinni mied kontaktu z dziedmi oraz 
nauczycielami i pomocami nauczyciela. 

10. Pracownicy obsługi/pomocy nauczyciela: 

 myją i  dezynfekują podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych;  

 myją i dezynfekują poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty, 
siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi 
wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie);  
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 myją i dezynfekują toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie klamki, uchwyty 
i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych; 

 wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażad dzieci ani 
innych pracowników na wdychanie oparów;  

 myją i dezynfekują ręce po każdej czynności porządkowej;  

 ustawiają leżaki do odpoczynku z zachowaniem odległości od siebie;  

 przestrzegają zasady, że każde dziecko ma swój leżak;  

 zachowują zasady oddzielnego przechowywania leżaków i pościeli, tak by nie stykały 
się ze sobą;  

 dezynfekują leżaki raz w tygodniu w piątek lub zawsze w przypadku, gdy dojdzie do 
kontaktu z innym dzieckiem;  

 wykonują prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich 
nakładania i zdejmowania oraz utylizowania;  

 wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku 
pracy.  

 Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 
powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy 
krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy  
i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Toalety dezynfekowane są na bieżąco. 

 Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceo producenta znajdujących 
się na opakowaniu. Przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych 
pomieszczeo, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów 
środków służących do dezynfekcji. 

11. Do obowiązków personelu obsługi należy także: 

 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych 

przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące 

uzupełnianie, 

 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich 

mycie i dezynfekowanie, 

 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i 

dezynfekcja. 

 Dezynfekowanie urządzeo na placu zabaw. 

 

§ 7. 
Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze szkoły 

1. Pobyt rodziców/opiekunów oraz innych osób trzecich na terenie szkoły ogranicza się do 
niezbędnego minimum. 

2. Do szkoły/oddziału przedszkolnego może uczęszczad wyłącznie zdrowy uczeo, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest 
dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu 
dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskad zgodę rodziców lub opiekunów, 
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jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwośd 
nieprzyjęcia ucznia na zajęcia). 

3. Dzieci przyprowadzane są i odbierane ze szkoły przez osoby zdrowe oraz gdy domownicy 
nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

4. Wyznaczone zostały wejścia dla poszczególnych oddziałów/klas: 
5. Rekomendowane godziny przyjśd dla przedszkola 

 Zadeklarowane osoby   700 – 730 

 „3-4” latki        750 – 810  

 „4-5” latki      740 – 800 

 „0”       730 – 750 
6. Rekomendowane godziny przyjśd dla kl. I-VIII 

Klasa Godzina Klasa 

 730 Kl. VI 

Kl. VIIIb 735 Kl. IV 

Kl. V 740 Kl. VIIIa 

Kl. IIb 745 Kl. VII 

Kl. Ia 750 Kl. Ib 

Kl. III 755 Kl. IIa 

 
7. Uczeo po wejściu do budynku szkoły zobowiązany jest zdezynfekowad ręce. 
8. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do przedszkola, przebrało się, umyło ręce 

zgodnie z instrukcją a następnie odprowadza do sali. 
9. Uczeo (kl. I-VIII) wchodzi do budynku szkoły zakrywając usta i nos do momentu wejścia do 

sali lekcyjnej i zajęcia miejsca w ławce szkolnej (każda ławka i krzesło przypisane są do 
ucznia). 

10. Proces przyprowadzania i odbierania dzieci nadzorowany jest przez wyznaczonego 
pracownika. 

11. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba, o to, by dzieci z różnych grup 
nie stykały się ze sobą. 

12. W przypadku oddziałów przedszkolnych, rodzic dzwoni domofonem, wchodzi  
z dzieckiem do części wspólnej, następnie wyznaczony pracownik/opiekun mierzy 
temperaturę i przejmuje dziecko.  

13. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych  
z materiałów pluszowych lub tkanin. 

14. Uczeo do szkoły może przynieśd przybory i podręczniki, które w czasie zajęd mają 
znajdowad się na ławce szkolnej ucznia. Uczeo nie może wymieniad się pomocami 
dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczad. 

15. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje  
w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania 
maseczki. 

16. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. 
17. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. 

Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostaje 
ograniczone do niezbędnego minimum. 
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18. Rodzic /prawny opiekun przebywający za zgodą dyrektora szkoły w sytuacji 
wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyd maseczkę na usta i nos oraz 
zdezynfekowad ręce przed wejściem. 

19. Uczniowie przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze dzieci 
przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają byd uprane  
i zdezynfekowane w domu. 

20. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby 
upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły przez domofon (przed 
użyciem domofonu należy zdezynfekowad ręce) przy drzwiach wejściowych do budynku 
oznaczonych literą A (przedszkole) lub literą C (kl. I-VIII). 

21. Opuszczając placówkę dziecko dziecko odprowadzane jest przez pracownika szkoły do 
rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej, który oczekuje przy drzwiach 
wejściowych. 

22. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, odbiór dziecka odbywa się przy 
furtce/bramce wejściowej. Osoba odbierająca dziecko nie wchodzi na plac zabaw. 

23. Rekomendowane jest odbieranie dzieci bezpośrednio po zakooczeniu zajęd, zachowując 
bezpieczny dystans pomiędzy pozostałymi rodzicami oczekującymi na swoje dzieci. 

 
§ 8. 

Organizacja wyżywienia 

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom na dotychczasowych zasadach.  
2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.   
3. Pracownicy kuchni w szczególności:  

1) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane 
są posiłki;  

2) myją ręce każdorazowo: 
a) przed rozpoczęciem pracy,  
b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,  
c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,  
d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,  
e) po zakooczeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,  
f) po skorzystaniu z toalety,  
g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,  
h) po jedzeniu i piciu;  

3) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych;  

4) odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz 
maseczki ochronne lub przyłbice;  

5) wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których 
zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie;  

6) jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on 
pozostad w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;  
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7) przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans, zgodny  
z obowiązującymi przepisami;  

8) po zakooczonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami 
zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;  

9) myją naczynia i sztudce w zmywarce w temperaturze 60º C przy użyciu detergentów 
do tego służących/wyparzają naczynia i sztudce, którymi były spożywane posiłki.  

4. Posiłki dla dzieci oddziałów przedszkolnych odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy 
kuchenni nie mieli kontaktu z bezpośrednimi opiekunami dzieci.  

5. Dzieci z oddziałów przedszkolnych posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach. 
6. Po spożyciu przez dzieci posiłku wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów 

oraz krzeseł (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.   
7. Posiłki dzieciom oddziałów przedszkolnych podaje pomoc nauczyciela.  
 

§ 9. 

Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego 

1. Zaleca się korzystanie przez uczniów z przebywania na świeżym powietrzu na terenie szkoły 
(plac zabaw, boisko). 

2. Obiekty i sprzęty znajdujące się na terenie placu zabaw będą regularnie 
dezynfekowane. 

3. Zajęcia na boisku szkolnym oraz pobyt uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły, 
powinny następowad przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

4. Po powrocie ze "świeżego powietrza" dzieci muszą dokładnie umyd ręce.  
5. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostad umyte 

lub zdezynfekowane przez pracowników. 
6. Podczas zajęd można korzystad tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekowad, 

umyd. 
7. Wykorzystywane do zajęd i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, 

klocki powinny byd systematycznie dezynfekowane lub myte. 
8. Do szatni poszczególne grupy dzieci wchodzą rotacyjnie. 
9. Każda grupa ma swój wydzielony i oznakowany teren do zabawy. 
10. Należy ograniczad aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.  
11. Zabrania się korzystania z boiska szkolnego i placu zabaw przez osoby trzecie  

w trakcie działania szkoły. 
 

§ 10. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu placówki 

1. Do pracy w podmiocie mogą przychodzid tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzid do 
pracy. Ich obowiązkiem jest pozostanie w domu i udanie się do lekarza pierwszego 
kontaktu. 



Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich 
21-003 Ciecierzyn ul. Szkolna 69, tel. (81) 501 21 21 

REGON 001151770, NIP 713 – 25 – 30 - 247 
                www.spjakubowice.szkolna.net  

                               spjakubowice@gmail.com 
 

 

 

 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego w miejscu pracy niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją 
pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny 
dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. 

4. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci do 
czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik. 

5. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 
jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki 
światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 

6. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po 
opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie 
dotykowe. 

7. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 
podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazad ją powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

8. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych 
dzieci czy pracowników wskazujących na możliwośd zakażenia COVID-19. 

9. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działao  
w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

10. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 
zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu  
w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się  
z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do 
dalszego postępowania. 

11. Pracownicy mają obowiązek poinformowania dyrektora o każdym możliwym 
kontakcie z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie. 

12. W zajęcia opiekuocze z dziedmi nie są angażowane osoby powyżej 60. roku życia lub  
z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

13. Wyznaczono, przygotowano i wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący 
pomieszczenie, w którym będzie możliwa izolacja osoby w przypadku wystąpienia 
objawów chorobowych. Całe pomieszczenie wraz z wyposażeniem (klamki, uchwyty, 
meble)  izolatki, w której  przebywał pracownik będzie gruntownie sprzątane, 
zdezynfekowane przez pracownika placówki wyposażonego w odzież ochronną. 

14. Należy również wstrzymad przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomid 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie  (tel.  (81) 4787147, (81) 
4787113, (81) 4787114) w godz. 7:30-15:05; po godz. 15:00 Dyżur Oddziału 
Przeciwepidemicznego 607 244 860 i stosowad się ściśle do wydanych instrukcji  
i poleceo.  

15. Na ogólnie dostępnej tablicy informacyjnej, umieszczono potrzebne numery 
telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych. 

16. W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, należy sporządzid listę osób 
przebywających w tym samym czasie w części lub częściach budynku. Osoby te mają 
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obowiązek stosowania się do wytycznych GIS dla osób mających stycznośd  
z zakażonym, dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl 

17. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócid się do Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w celu konsultacji lub udzielenia porady. 

18. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl, a także 
obowiązujących przepisów prawa. 

§ 11 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka przebywającego  
w placówce umieszcza się dziecko  w izolatce, sprawdza się temperaturę dziecka.  
W izolatce dziecko przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły.  

2. Dyrektor/osoba wyznaczona kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie  
z rodzicami/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki 
informując o powodach. 

3. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor 
ma prawo powiadomid o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację 
Epidemiologiczną 

4. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarka, wychowawca) kontaktuje się 
telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji 

5. Rodzice z dzieckiem udają się do lekarza pierwszego kontaktu. 
6. Jeżeli  wynik testu na koronawirusa dziecka będzie pozytywny, rodzic natychmiast  musi 

poinformowad  dyrektora placówki/ opiekuna grupy.   Dyrektor/pracownik  placówki 
kontaktuje się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie 
(tel.  (81) 4787147, (81) 4787113, (81) 4787114) w godz. 7:30-15:05, po godz. 15:00 Dyżur 
Oddziału Przeciwepidemicznego tel. 607 244 860  i  stosuje się ściśle do wydanych 
instrukcji i poleceo. 

7. Wyznaczono, przygotowano i wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący 
pomieszczenie Izolatki, w którym będzie możliwa izolacja dziecka w przypadku 
wystąpienia objawów chorobowych. Całe pomieszczenie wraz z wyposażeniem (klamki, 
uchwyty, meble)  izolatki, w której  przebywało dziecko będzie gruntownie sprzątane, 
zdezynfekowane przez pracownika placówki wyposażonego w odpowiednią odzież 
ochronną. 

8. Należy wstrzymad przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomid Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną  w Lublinie tel.  (81) 4787147, (81) 4787113, (81) 4787114)  
w godz. 7:30-15:05, po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego 607 244 860  
i stosowad się ściśle do wydanych instrukcji i poleceo. 

9. W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka, należy sporządzid i monitorowad listę osób 
przebywających w tym samym czasie w części lub częściach budynku. Osoby te mają 
obowiązek stosowania się do wydanych instrukcji i poleceo GIS dla osób mających 
stycznośd z zakażonym dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl 

10. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócid się do Powiatowej Stacji Sanitarno-
epidemiologicznej w celu konsultacji lub udzielenia porady. 
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11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl, a także 
obowiązujących przepisów prawa 

 
§ 12 

Pobyt i zabawa w świetlicy szkolnej 

1. Przed rozpoczęciem zajęd nauczyciel / wychowawca świetlicy wietrzy salę, w której będą 
przebywad uczniowie. Salę należy wietrzyd w ciągu dnia w godzinnych odstępach 
czasowych. 

2. Jedna grupa uczniów powinna - w miarę możliwości- przebywad w wyznaczonej stałej sali 
lekcyjnej. 

3. Należy zwracad uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie przed 
wejściem do sali, przed jedzeniem, po powrocie z toalety i po powrocie ze świeżego 
powietrza a także przed użyciem gier i zabawek, znajdujących się w świetlicy. 

4. Uczeo powinien posiadad własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęd mogą 
znajdowad się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub szafce ucznia. Nie mogą byd 
dotykane i używane przez nauczyciela, osoby trzecie lub innych uczniów. 

5. Artykuły potrzebne do zajęd z dziedmi tj. np.: farby, pędzle itp. są dezynfekowane przed 
oraz po użyciu przez nauczyciela / wychowawcę świetlicy 

6. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęd ruchowych należy dokładnie 
czyścid  dezynfekowad po zakooczonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje 
pracownik obsługi szkoły. 

7. Nauczyciel / wychowawca świetlicy nie może pozostawid uczniów bez opieki.  
W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnid opiekę dzieciom na czas 
jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela/pracownika obsługi 
szkoły. 

8. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach. 
9. Nauczyciele zobowiązani są do zapoznania dzieci z procedurami obowiązującymi  

w  placówce dotyczącymi Procedury ochrony uczniów i pracowników szkoły  przed  
COVID-19. 

10. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel / wychowawca świetlicy 
zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem 
dystansu społecznego, jeśli jest to możliwe. Nauczyciel zobowiązany jest do 
egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły,  
z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego. 

11. Uczniowie bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych 
miejscach. W sali znajduje się pojemnik na używane przez dzieci zabawki/pomoce. 

12. Zabawki /pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są odkładane do 
wyznaczonego pojemnika i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka w szkole. Gry 
planszowe, których nie można zdezynfekowad odkładane są do specjalnego pojemnika  
i przetrzymywane poza zasięgiem dzieci przez kilka dni. 

13. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywad żadnych zabiegów medycznych 
ani podawad lekarstw. 
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14. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby zakaźnej (np.: kaszel, 
katar, gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, itp.) należy odizolowad je w odrębnym 
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości 
od innych osób i niezwłocznie powiadomid rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania 
dziecka ze szkoły. 

15. Dzieci mogą spożywad w sali jedzenie przyniesione z domu po uprzednim umyciu rąk 
oraz po zdezynfekowaniu ławek szkolnych przez pracowników obsługi.   

16. Obiady spożywane będą  w stołówce szkolnej. 
17. Rodzic zgłasza odbiór dziecka za pomocą domofonu i oczekuje na przyprowadzenie go 

przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując 
dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi 
na odbiór dziecka. 

 
§ 13 

Zasad ochrony w czasie zajęd z informatyki, techniki, innych 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce. 
2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.  
3. Po zakooczonych zajęciach, nauczyciel dokonuje dezynfekcji komputerów (laptopów).  
4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  
5. Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce. 
 

§ 14 

Zasady ochrony w czasie zajęd rewalidacyjnych i specjalistycznych. 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce. 
2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęd, nie chodzą po sali 

bez koniecznej potrzeby.  
3. Po zakooczonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę. 
4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  
5. Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce. 

§ 15 

Zasady bezpieczeostwa w bibliotece szkolnej  

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie 
udostępniony w na stronie internetowej szkoły.  

2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystad z biblioteki według 
regulaminu biblioteki. 

3. Uczniowie muszą zgłaszad potrzebę korzystania z biblioteki do 
nauczyciela biblioteki wysyłając wiadomości na MS Teams z jednodniowym 
wyprzedzeniem. 

4. Zapotrzebowanie na lektury szkolne zgłaszamy i odbieramy u nauczyciela języka 
polskiego.  

5. W bibliotece może przebywad tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.  
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6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, 
telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często 
używanych.  

7. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekowad ręce 
i zdezynfekowad blat, na którym leżały książki.  

8. Przyjęte książki powinny zostad odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na 
wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. 

 
§ 16 

Zasady ochrony podczas dowozu uczniów do szkoły 

1. Przed wejściem do autobusu/busa, pracownik szkoły mierzy temperaturę ciała każdemu 

uczniowi korzystającemu z dowozu. 

2. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do autobusu/busa dezynfekują ręce. 

3. Uczniowie zajmują swoje miejsce, nie chodzą po autobusie/busie.  

4. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych odnośnie poruszania 

się w środkach transportu publicznego (np. zakrywanie ust i nosa) 

5. W przypadku nie stosowania się do zasad wymienionych w pkt. 3 i pkt.4 pracownik szkoły 

może wezwad odpowiednie służby, które egzekwowad będą łamanie powszechnych zasad  

i narażanie innych uczestników transportu. 

6. Po dotarciu do placówki, uczniowie zachowując dystans społeczny przechodzą do szatni 

znajdującej się w szkole, przebierają się i idą do właściwej sali lekcyjnej. Dopiero po 

wejściu do sali lekcyjnej ściągają w sposób prawidłowy maseczkę ochronną. 

 
§ 17 

Organizacja zajęd w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-
obsługowych 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracad szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną  
i dołożyd wszelkich starao, by chronid siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem. 

2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki 
myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy). 

3. Maseczki winny byd używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości 
oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.  

4. Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami  
z zewnątrz,  maseczkę można zdjąd, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.  

5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne  
i inne należy dezynfekowad zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego 
użytku należy uprad w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasowad.  

6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły  
o zdarzeniach mogących mied wpływ na bezpieczeostwo dzieci oraz pracowników  
w zakresie szerzenia się COVID-19. 
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7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyd, uprad lub 
dezynfekowad, należy usunąd lub uniemożliwid do nich dostęp. Przybory do dwiczeo (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęd należy czyścid lub dezynfekowad. 

8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga 
powinny zostad umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęd, a w miarę 
możliwości częściej.  

9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych 
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

10. Podczas realizacji zajęd, w tym zajęd wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachowad dystansu, należy ograniczyd dwiczenia i gry kontaktowe.  

11. Nauczyciel zobowiązany jest zwracad uwagę uczniom na koniecznośd regularnego mycia rąk, 
szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie 
z zajęd na świeżym powietrzu.  

12. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyd uczniowi/dziecku 
temperaturę. 

13. Zasady zachowania bezpieczeostwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęd 
świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny byd 
rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod 
nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyd (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 
przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz 
po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyd 
kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

15. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeo będzie 
wypełniad kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych. 

16. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegad zaleceo producenta znajdujących się 
na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego 
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeo i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

17. Zaleca się: 

 utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy 
dziennie lub częściej w razie potrzeby, 

 dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz  
w razie potrzeby, 

 dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz 
dziennie oraz w razie potrzeby,  

 dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz  
w razie potrzeby, 

 czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co 
najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww. 

18. Do obowiązków personelu obsługi należy także:  

 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu 
do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,  

 sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,  
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 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie  
i dezynfekowanie,  

 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie  
i dezynfekcja. 
 
 
 

Przepisy koocowe 

1. Procedura bezpieczeostwa obowiązują na terenie szkoły. 
2. Procedura może byd modyfikowana 
3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.  
4. Podczas pierwszych zajęd w szkole nauczyciele i wychowawcy zapoznają uczniów z zasadami 

określonymi w niniejszej procedurze. 
5. Procedura zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.  
6. Rodzice są zobowiązani do zapoznania sie z procedurą. Ponadto rodzice są zobowiązani do 

wypełnienia deklaracji — załącznik nr 1. 
7. Plan wejśd do budynku szkoły oraz plan przydziału sal lekcyjnych dla klas – załącznik nr2. 
8. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 
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Załącznik nr 1 

 

Deklaracja rodziców 
 

Zgodnie z art . 68 ust. I  pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 
14 marca 1985 r. o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), 
oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1) 
 
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 
1. Zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeostwa w okresie pandemii 

COVID-19 obowiązującej w Szkole Podstawowej im. Joachima Lelewela  
w Jakubowicach Konioskich 

2. Zobowiązuję się do przestrzegan ia obowiązującej procedury 
bezpieczeostwa i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: 
przyprowadzani/ puszczenia do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez 
kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała) oraz natychmiastowego 
odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek 
oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 

3. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby 
u mojego dziecka,  dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki 
i będzie mogło do niej wrócid po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.  

4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie 
zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu  
w szkole. 

5. Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 
odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim najbliższym 
otoczeniu. 

6. Moje dziecko nie jest/ jest  (proszę zaznaczyd) uczulone na wszelkie środki 
dezynfekujące. 

 
 
 
 
 
 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


