
 

Załącznik nr 1 do zarządzenie nr 21/2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  

w Gozdowie z dnia 18 maja 2020 r. 

 

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE  SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W GOZDOWIE W ZWIĄZKU  

Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

§ 1 

 

Cel procedury 

 

Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz 

Dyrekcji w celu zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków w czasie zajęć 

organizowanych przez jednostkę podczas zagrożenia epidemiologicznego. 

 

§ 2 

 

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o: 

1) Jednostce, Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Marii 

Konopnickiej w Gozdowie; 

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Gozdowie; 

3) Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka, oraz osoby 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

4) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Gozdowo z siedzibą przy 

ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo; 

5) Wytycznych GIS – należy przez to rozumieć wytyczne przeciwepidemiczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 1 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). 

 

§ 3 

 

1. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do organu 

prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi 

należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby 

znajdującej się na terenie jednostki. 



2. W jednostce stosuje się wytyczne Ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

udostępnione na stronach internetowych urzędów obsługujących ministrów. 

 

 

ROZDZIAŁ 2 

ZADANIA I OBOWIĄZKI DYREKTORA 

 

§ 4 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie wykonuje zadania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez jednostkę. 

 

§ 5 

 

1. Dyrektor Szkoły na bieżąco współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków.  

2. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia: 

1) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie  

z pomieszczeń jednostki oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w jednostce; 

2) Płyn do dezynfekcji rąk (osoby dorosłe) - przy wejściu do budynku, na korytarzu 

oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym 

rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od 

dostawców zewnętrznych; 

3) Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy 

dozownikach z płynem, a także instrukcje zakładania i zdejmowania masek i rękawic 

ochronnych. 

4) Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, 

zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk, 

fartuchy z długim rękawem (przed wejściem do pomieszczenia); 

5) Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa  

i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim 

pracownikom jak i rodzicom. 

 

§ 6 

 

Dyrektor: 

1) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników jednostki zgodnie  

z powierzonymi im obowiązkami; 

2) dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, 

przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować; 

3) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w jednostce; 



4) kontaktuje się z rodzicem – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia 

choroby u ich dziecka; 

5) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, 

pracownika; 

6) współpracuje ze służbami sanitarnymi; 

7) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia; 

8) informuje rodziców o obowiązujących w jednostce procedurach postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 7 

 

1. Dyrektor na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny 

Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń. 

2. Dyrektor wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niniejszej procedury, 

komunikatów Dyrektora oraz zaleceń GIS. 

3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia  wirusem COVID-19 Dyrektor niezwłocznie 

informuje o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Sierpcu. 

4. Dyrektor pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Sierpcu w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej  

z szerzeniem się epidemii COVID-19. 

 

§ 8 

 

1. Przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS), który 

poweźmie informacje o zarażaniu koronawirusem przez pracownika skontaktuje się  

z jednostką, w celu przeprowadzenia tzw. dochodzenie epidemiologiczne, czyli ustalenia z 

kim pracownik miał kontakt.  

2. Na podstawie dochodzenia epidemiologicznego PPIS ustali potencjalne wysokie ryzyko, 

średnie ryzyko i niskie ryzyko kontaktu chorego i na tej podstawie będą przekazywane 

dalsze zalecenia przez PSSE.  

3. Osoby mające bliski kontakt, tzn. przebywające w tym samym pomieszczeniu, mieszkające 

razem, mające częsty bliski kontakt, są osobami wysokiego ryzyka zakażenia się od tej 

osoby.  

4. Krąg tych osób określa PSSE na podstawie wyników dochodzenia. 

 

§ 9 

 

1. Pracownicy 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 https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a 

także obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 10 

 

1. Dyrektor przypomina pracownikom zasady higieny osobistej, mycia rąk, obowiązku 

informowania o złym stanie zdrowia.  

2. Dyrektor sprawuje wzmożony nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny przez 

pracowników jednostki oraz ściśle tego egzekwuje. 

3. Dyrektor zapewnia pracownikom jednostki niezależnie od podstawy zatrudnienia 

rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, fartuch z długim rękawem lub środki 

do dezynfekcji rąk. 

4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych Dyrektor wywiesił dla pracowników plakaty 

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje. Dozownik do dezynfekcji rąk umieszczony jest w miejscach niedostępnych dla 

dzieci. 

5. Dyrektor przeanalizował  wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji sal, korytarzy, 

pomieszczeń biurowych. 

6. Dyrektor udostępnia na bieżąco komunikaty dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników 

pomocniczych i obsługi dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach 

publicznych. 

 

§ 11 

 

1. W szkole organizowane jest żywienie  

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania żywności, Dyrektor  dokonał 

weryfikacji dobrych praktyk higienicznych oraz procedur HACCP, aby wyeliminować 

ewentualne luki lub możliwe ścieżki zanieczyszczeń.  

3. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzone zostały zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, 

środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

Zwraca się szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycie i dezynfekcję 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców. 

4. Korzystanie z posiłków będzie się odbywać w miejscu do tego przeznaczonym z 

zachowaniem bezpieczeństwa. Blaty stołów i poręczy krzeseł będą czyszczone po każdej 

grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce są  myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze min. 60°C i wyparzane. 

 

 



ROZDZIAŁ 3 

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ  W  SZKOLE 

 

§ 12 

W związku z komunikatem MEN oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 marca 2020r. z poz. zm. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, o możliwości organizowania w szkołach podstawowych: 

1. od 18 maja dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych,  

2. od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla 

uczniów klas I – III, 

3. od 25 maja konsultacji dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej, 

4. od 01 czerwca konsultacji dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, 

przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego,  Ministra Zdrowia  

i  Ministra Edukacji Narodowej dyrektor Szkoły Podstawowej w Gozdowie wprowadza 

następujące procedury wewnętrzne w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

przebywającym w szkole podstawowej. 

 

§ 13 

 

W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są 

objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

1. Dyrektor szkoły zapewni środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, 

fartuchy w razie potrzeby) oraz instrukcje prawidłowego ich stosowania. 

2. Ręce będą myte i dezynfekowane przez dzieci i kadrę pedagogiczną przed i po zajęciach, 

po kontakcie z dziećmi i z zanieczyszczonymi powierzchniami i sprzętem. 

3. Uczniowie i kadra w celu zapewnienia higieny dróg oddechowych winna podczas kaszlu i 

kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej 

wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

4. Zakazuje się noszenia biżuterii na rękach poniżej łokcia przez uczniów i kadrę 

pedagogiczną, 

1) Zapewnione zostaną  środki czystości (mydło, ręczniki papierowe oraz środki do 

dezynfekcji) przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku, 

2) Zapewni się specjalne zamykane oraz opisane kosze na zużyte środki ochrony 

indywidualnej w pomieszczeniach i łazienkach, 

3) Obowiązywać będzie zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć, 

4) Pomieszczenia, w których będą zajęcia, będą regularnie wietrzone,  

5) Należy regularnie dezynfekować często używane powierzchnie użytkowe 

i wyposażenie wykorzystywane do zajęć, np.: klamki drzwi wejściowych, poręcze, 

blaty, oparcia krzeseł, sprzęt do rehabilitacji oraz powierzchnie dotykowe np. biurka 

i stoliki/ławki, klawiatura i myszki, włączniki świateł. 

 



 

§ 14 

 

1. Na teren jednostki systemu oświaty nie mają wstępu osoby, których obecność nie jest 

konieczna do zapewnienia realizacji zajęć. 

2. W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby 

zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej. 

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt 

z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. 

4. Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej  

i niepedagogicznej możliwy będzie jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody rodziców 

dzieci i kadrę pedagogiczną. 

5. Należy dezynfekować ręce przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty. 

6. Wskazane jest śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń  

w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2). 

 

 

§ 15 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

1. Jeden uczestnik zajęć pracuje z jednym nauczycielem – praca indywidualna. 

2. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie  ich preparatami na 

bazie alkoholu (min. 60%). 

3. Zaleca się regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, 

stołów, klamek, włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z 

użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekującego (po każdych zajęciach i przy 

zmianie grupy uczestników). 

4. Dzieci i młodzież będą informowani, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu 

dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Zarówno uczniowie jak i kadra pedagogiczna powinna zachować dystans społeczny, 

przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży. 

6. Przynajmniej raz na godzinę będą wietrzone sale, w których przebywają dzieci. Nie 

rekomenduje się używania klimatyzacji. 

7. W przypadku, kiedy nie będzie  zgody rodzica na zajęcia ucznia w szkole, bądź 

zaistnieje zagrożenie zdrowotne  wynikające z charakteru zajęć, należy kontynuować 

pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

8. Przed pierwszymi zajęciami na terenie szkoły rodzice muszą wypełnić dokumenty 

stanowiące załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego dokumentu. 

9. Dokumenty dostarczone są do szkoły w dniu rozpoczęcia zajęć. 

 



§ 16 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI 

ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  DLA UCZNIÓW KLAS I – III 

1. W grupie może przebywać do 12 uczniów. 

2. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

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

1 osobę (uczniów i nauczycieli) 

5. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć 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. 

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

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada 

szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

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

używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  

9. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także 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. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze 

sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup  

do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 

16. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

18. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,  

w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem  

i po zakończeniu zajęć. 

19. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 



20. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

21. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

22. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, 

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

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

23. W szkole istnieje termometr bezdotykowy, który dezynfekowany będzie po użyciu  

w każdej grupie, wymagana będzie zgoda rodziców/opiekunów na pomiar temperatury 

ciała ucznia.  

24. Higiena i dezynfekcja pomieszczeń 

1) Przy wejściu głównym szkoły  umieszczone będą numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,  

z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych oraz płyn 

dezynfekujący do rąk z informacją  o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania 

rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

2) Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

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

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

3) W szkole będzie wprowadzony  monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 

pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

4) Wszyscy pracownicy szkoły zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej 

– jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  

5) W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje. 

6) Toalety będą dezynfekowane na bieżąco. 

25. Przed pierwszymi zajęciami na terenie szkoły rodzice muszą wypełnić dokumenty 

stanowiące załącznik nr 1, 2 i 4 do niniejszego dokumentu. 

26. Dokumenty dostarczone są do szkoły w dniu rozpoczęcia zajęć. 

 
§ 17 

 

ORGANIZACJA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

1. Dyrektor  szkoły 

1) Przygotowuje wraz z nauczycielami oraz upowszechnia wśród nauczycieli, uczniów  

i rodziców harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych.  



2) W szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględnione będą  zasady: 

4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy 

stolikami w sali podczas konsultacji.  

3) W grupie może przebywać do 12 uczniów. 

4) W miarę możliwości będzie wyznaczona stała sala na konsultacje dla tej samej grupy. 

5) Biblioteka szkolna dostosuje godziny pracy do potrzeb uczniów oraz uwzględni 

konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w 

bibliotece 

6) Bibliotekarz szkolny wyznaczy miejsce składowania oddawanych książek oznaczone 

datą w której zostały przyjęte. 

7) Przy wejściu do szkoły bezwzględnie umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk i 

informacja obligująca wszystkie  osoby wchodzące do korzystania z niego. 

8) W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych– wywieszone zostaną plakaty z 

zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do 

dezynfekcji rąk. 

9) Zapewnione zostaną  sprzęt i środki przeznaczone do utrzymania czystości sal do 

konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, 

klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. 

10) W miarę możliwości dyrektor szkoły  nie będzie  angażował w zajęcia nauczycieli oraz 

innych pracowników powyżej 60. roku życia 

2. Nauczyciel  

1) Wyjaśni uczniom w czasie pierwszych zajęć, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie 

obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

2) Zorganizuje konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości 

pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

3) W miarę możliwości dopilnuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów  

i podręczników. 

4) Wywietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 

5) Zwróci uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

3. Uczeń  

1) Otrzyma informację o możliwości konsultacji indywidualnych lub grupowych  

i zapozna się z ich harmonogramem. 

2) Jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, musi pozostać 

w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

3) Jeżeli umówił  się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio 

wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

4) Zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich 

pożyczać od innych uczniów. 

5) W drodze do i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny. 

6) Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwskazania 

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyje ręce. 

7) Z szatni korzysta według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 



8) Bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na 

powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust. 

9) Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie. 

10) Unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, 

innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

11) Jeżeli korzysta z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaje się ze szczegółowymi zasadami 

wypożyczania książek. 

4. Przed pierwszymi zajęciami na terenie szkoły rodzice muszą wypełnić dokumenty 

stanowiące załącznik nr 1, 2 i 5 do niniejszego dokumentu. 

5. Dokumenty dostarczone są do szkoły w dniu rozpoczęcia konsultacji. 

 

 

§ 18 

 

PRZYCHODZENIE/WYCHODZENIE ORAZ PRZEBYWANIE UCZNIÓW  

W SZKOLE 

 

1. Rodzice dzieci lub inne osoby upoważnione do przyprowadzania i odbioru dziecka  

z jednostki zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązującej 

na terenie szkoły. 

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z szkoły zobowiązani są 

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

rodziców wynoszący min. 2 m.  

3. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do jednostki wyłącznie do przestrzeni 

wspólnej szkoły (wejście główne budynku) z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem 

lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym zobowiązuje się rodziców 

do rygorystycznego przestrzegania wszelkich środków ostrożności (ochrona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, przyprowadzany i odbierany ze 

szkoły również przez osobę zdrową. 

5. Przed każdym wejściem i wyjściem do/ze szkoły będzie uczniowi zmierzona temperatura.  

W przypadku kiedy termometr wskaże powyżej 370 C rodzic zabiera dziecko do domu.  

6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

7. Odbiór dziecka ze szkoły następuje w takich samych warunkach jak przyprowadzanie,  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. tzn. rodzic odbiera dziecko wyłącznie  

z przestrzeni wspólnej szkoły (wejście główne budynku). 

 

§ 19 

 

PRZEBYWANIE UCZNIÓW W SALACH LEKCYJNYCH 

 

1. Jedna z głównych zasad to ten sam nauczyciel - ta sama grupa - ta sama sala.  



2. Jednocześnie w zajęciach może brać udział 12 uczniów, przy czym w wyjątkowych 

sytuacjach ta liczba może wzrosnąć do 14. 

3. Na jednego ucznia powinny przypadać przynajmniej 4 metry kwadratowe powierzchni sali. 

4. Uczniowie muszą siedzieć w pojedynczych ławkach w odległości przynajmniej 1,5 metra 

od siebie. Nie mogą też wymieniać się przyborami szkolnymi.  

5. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,  a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

6. Przerwy organizuje nauczyciel dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min.  

7. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

8. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 

 

§ 20 

PRZEBYWANIE UCZNIÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ 

 

1. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów przy założeniu, że zachowany 

jest między nimi dystans. 

2. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub 

zdezynfekowane. 

3. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

4. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne 

godziny przerw lub zajęć na boisku, w sali gimnastycznej). 

5. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

 

    § 21 

PRZEBYWANIE UCZNIÓW NA BOISKU SZKOLNYM 

 

1. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi 

dystans. 

2. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

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

3. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne 

godziny przerw lub zajęć na boisku). 

4. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  

z użyciem środka dezynfekującego. 

 

 

 



§ 22 

KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

1. Rekomenduje się uruchomienie dla użytkowników jedynie wypożyczalni i ograniczenie 

wolnego dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni. 

2. Poleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie w bibliotece w 

maseczkach i rękawiczkach. 

3. Zaleca się ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu (np. na ladzie 

bibliotecznej) użytkownika z bibliotekarzem. 

4. Należy pamiętać, by zachować bezpieczną odległość, gdy użytkownik przejawia objawy 

choroby lub znajduje się w grupie osób, które nie mają obowiązku noszenia maseczki. 

5. Zachęca się do zapewnienia w miarę możliwości stanowiska do mycia i dezynfekcji dłoni, 

dostępu do jednorazowych rękawiczek i maseczek. 

6. Biblioteka nie powinna zostać otwarta, nawet wypożyczalnia, jeśli bibliotekarze nie są 

zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i płyn dezynfekcyjny. 

7. Pracownicy bibliotek powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych 

przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo 

Zdrowia. 

8. W widocznym miejscu przestrzeni dla czytelnika należy umieścić instrukcje dotyczące 

higieny rąk, dezynfekcji dłoni, sposobu zakładania i zdejmowania masek ochronnych. 

9. Do czasu odwołania epidemii biblioteka nie rekomenduje otwarcia czytelni dla 

użytkowników. Nie rekomenduje również wolnego dostępu do katalogów kartkowych, 

księgozbioru i czasopism. Zaleca się zachęcanie użytkowników do korzystania  

z dostępnych zasobów on-line. 

10. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym 

leżały książki. 

11. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby 

lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. 

12. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do 

czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. 

13. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki. 

14. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się 

samodzielnie. 

15. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi. 

16. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, 

telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często 

używanych. 

 

§ 23 

 

KORZYSTANIE  ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej.  

2. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 



3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2  na 

osobę.  

4. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

5. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych 

osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze 

szkoły. 

 

§ 24 

 

KORZYSTANIE Z SZATNI 

1. Do szatni uczniowie wchodzą pojedynczo.  

2. W szatni wykorzystywany będzie co drugi boks, bądź co 5 wieszak. 

3. Należy zadbać, aby okrycia wierzchnie nie stykały się. 

 

§ 25 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

 

1. W jednostce wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 

objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki  

i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do 

pomieszczenia). 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, 

duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie 

przygotowane pomieszczenie. 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go 

zastępującą. 

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicami/opiekunami dziecka i 

wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z jednostki informując o powodach. 

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma 

prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację 

Epidemiologiczną. 

6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych 

dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której 

przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, 

mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek). 

8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika, który zachowuje wszelkie środki 

bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed 

wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki. 



9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają dziecko z jednostki przy głównych drzwiach 

wejściowych do budynku szkoły. 

10. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku 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. 

11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do jednostki kolejnych dzieci 

do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik. 

12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

(Telefon: 24 275 26 01 ) i wprowadza do stosowania na terenie jednostki instrukcji  

i poleceń przez nią wydawanych. 

13. 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. 

14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po 

opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie 

dotykowe. 

15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 

podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. 

16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych 

dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 

17. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z 

podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym 

państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły  na jeden 

dzień w celu przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów. 

 

ROZDZIAŁ 4 

ZADANIA I OBOWĄZKI PRACOWNIKÓW 

 

§ 26 

 

1. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe na terenie 

jednostki. 

2. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania się do „dekalogu” GIS (w pracy jak i po 

zakończeniu pełnienia obowiązków służbowych): 

1) Często myj ręce - Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma 

takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). 

Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego 

częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. 

2) Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni - W ciągu dnia dłonie dotykają 

wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od 

uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=powiatowa+stacja+sanitarno+-+epidemiologiczna+wojew%C3%B3dztwa+mazowieckiego+sierpc+telefon&ludocid=17362650142038873963&sa=X&ved=2ahUKEwiA5Y2SjL3pAhWJA2MBHX_jA00Q6BMwFXoECBMQDQ


3) Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych- Na powierzchni banknotów 

i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę możliwości unikaj płatności 

gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. 

4) Unikaj dotykania oczu, nosa i ust - Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą 

być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi 

rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie. 

5) Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe - Powierzchnie dotykowe w 

tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie 

przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie 

miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane. 

6) Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania 

posiłków - Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się 

chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon 

komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). 

Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. 

7) Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - Należy zachować co najmniej 2 metry 

odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma 

gorączkę. 

8) Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - Podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę 

do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je 

środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania 

zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. 

9) Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu - Stosuj zrównoważoną 

dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu 

minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie 

wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, 

że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się 

koronawirusa. 

10) Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie. 

 

§ 27 

 

1. Pracownicy zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy 

wejściu do budynku szkoły. 

2. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą  

o wszelkich objawach chorobowych dzieci. 

3. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi. 

 

§ 28 

 

1. Praca pracowników administracyjnych jest tak zorganizowana, aby pracownik jak najmniej 

realizował pracę na terenie jednostki. 



2. Stanowiska pracy pracowników administracyjnych zorganizowane są z uwzględnieniem 

wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami.  

3. Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem 

odpowiedniej odległości. 

4. Zabrania się pracownikom nadmiernego poruszania się po jednostce. Przemieszanie się jest 

dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku. 

5. Każdy pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowania  

i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy.  

 

ROZDZIAŁ 5 

ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO 

 

§ 29 

 

1. Personelowi sprzątającemu teren jednostki zaleca się zachować dodatkowe środki 

ostrożności: 

1) założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta; 

2) umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek 

i maseczki, 

3) wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika. 

2. Organizacja trybu pracy pracowników utrzymujących czystość zorganizowana jest  

z uwzględnieniem systemu rotacyjnego oraz zmianowanego oraz z uwzględnieniem 

niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemiologicznego. 

3. Praca pracowników utrzymujących czystość w jednostce przebiega rotacyjnie.  Jednostka 

minimalizuje ilość osób przebywających na terenie jednostki. 

4. Personel sprzątający zobowiązany jest do regularnego (co najmniej dwa razy w ciągu dnia) 

mycia powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pracownicy oraz dzieci, tj. umywalki, 

desek sedesowych, wszystkich klamek, poręczy, blatów, oparć krzeseł. 

5. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty  

i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, tj. pluszowe zabawki. 

6. Po zakończonych zajęciach w salach sprzątaczki zobowiązane są do zdezynfekowania 

zabawek.  

7. W każdym pomieszczeniu znajduje się karta kontroli dezynfekcji, w której każdy 

pracownik zobowiązany jest odnotować datę, godzinę wykonanych czynności.  

8. Ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów   tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących 

do dezynfekcji 

 

§ 30 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO ZAŁOŻENIA I ŚCIĄGANIA 

RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH, MASECZEK I MYCIA RĄK 

 

Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek 

i mycia rąk:  



1) techniki mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

2) techniki dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-

rece/ 

3) zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

 

 

§ 31 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI WYTWARZANYMI W CZASIE OCHRONY 

PRZED KORONAWIRUSEM 

 

Odpady wytworzone przez pracowników takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, 

rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia  

i rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu 

wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 

 

 

ROZDZIAŁ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 32 

 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują od dnia 18 maja 2020 r. do czasu ich odwołania. 

2. Wszyscy pracownicy oraz rodzice zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania. 

 

 

 

 

 

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie 

      Lidia Malinowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
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https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/


 

 

 
Załącznik nr 1 do Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa  

na terenie  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn: 

 

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

 

( nazwisko i imię dziecka) 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, 

otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia 

dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona 

temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata 

smaku czy węchu i inne nietypowe. 
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za 

dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie  
w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego 
dziecka i naszych rodzin tj.: 

1. mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 
19, 

2. w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie) 
personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak  
i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę, 

3. w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu 

szkoła zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie 

szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę, 
4. w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry 

pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej 
IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. Niezwłocznie 
zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby, organy, 

5. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 
 
Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił 

skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie  oraz 
organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego  
z obecnej sytuacji w kraju. 

 

Gozdowo, dn. ………………… 

………………………………………………….. 

 ( podpis obojga  rodziców)



 
Załącznik nr 2 do Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa  

na terenie  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 
 

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica) 

 

 

DEKLARACJA RODZICA 

 

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/łam  się  z  treścią  WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR  

BEZPIECZEŃSTWA  NA  TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII 

KONOPNICKIEJ W GOZDOWIE W OKRESIE PANDEMII COVID – 19 

obowiązujących w okresie pandemii. 
2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA 
NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W GOZDOWIE 

W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: 

przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej 

temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 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 wrócić po ustaniu wszelkich objawów 

chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, 

umożliwiający ponowne przyjęcie. 

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym: 

- przy wejściu i wyjściu z placówki dziecka, 
- w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. 

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 
zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 

Gozdowo, dn. ………………… ……………………………. 

  
 

( podpis obojga  rodziców)



 
 

 
Załącznik nr 3 do Wewnętrznych  procedur bezpieczeństwa  

na terenie  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 

 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH REWALIDACYJNYCH 

 

 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki 

………………………………………………………ucz. kl. ……… w zajęciach 

rewalidacyjnych prowadzonych przez Panią ………………………………………………, 

które będą odbywały się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  

w Gozdowie w: 

…………………………………….. w godz. …………………………….. 

…………………………………….. w godz. …………………………….. 

 
 

 

 

………………………………….. 

         (Podpis) 

 

 

 

 

 

  



 
 

Załącznik nr 4 do Wewnętrznych  procedur bezpieczeństwa  

na terenie  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 

 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO –

WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III 

 

 

 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki 

………………………………………………………ucz. kl. ……… w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, które będą odbywały się w świetlicy 

szkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie.   

Proszę wpisać godziny pobytu dziecka w szkole:………………………………………….  

 

 

………………………………….. 

         (Podpis) 

 

 

 

 

 

  



 
 

Załącznik nr 5 do Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa  

na terenie  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 

 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA 

UDZIAŁ W KONSULTACJACH  

 

 

 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki 

……………………………………………………… ucz. kl. ……… w konsultacjach  

z nauczycielami, które będą odbywały się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  

w Gozdowie.   

 

 

………………………………….. 

         (Podpis) 

 

 

 

 

 

  



 
 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn: 

 

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

 

( nazwisko i imię dziecka) 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, 

otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia 

dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona 

temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata 

smaku czy węchu i inne nietypowe. 
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za 

dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie w 
aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego 
dziecka i naszych rodzin tj.: 

1. mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 
środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść 
do zakażenia COVID – 19, 

2. w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie) 
personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i 
najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę, 

3. w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców 
lub personelu szkoła zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej 
chwili na terenie szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę, 

4. w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry 
pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej 
IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. Niezwłocznie 
zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby, organy. 

5. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 
 
Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił 

skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie oraz 
organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego  
z obecnej sytuacji w kraju. 

 

Gozdowo, dn. ………………… 

………………………………………………….. 

 ( podpis obojga  rodziców) 

 

 

 

 


