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Aktualizacja na dzień 22 05 2020 r. 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca pracowników, uczniów oraz rodziców i osób 

wchodzących na teren Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin  

w Warszawie w związku z trwającym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2  

 

Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie zasad higienicznych w czasie obowiązywania 

ograniczeń związanych z trwającym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 dla uczniów, 

pracowników Szkoły oraz osób wchodzących na jej teren. 

 

 Dokument sporządzono na podstawie: 

 Art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe 

 Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna 

 Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół 

 Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-

wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

 

§ 1 

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas  1-3 mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.  

2. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej.  

3. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły 

podstawowej.  

4. Szkoła jest czynna w godz. 8.00 – 16.00. Zajęcia będą  miały charakter dobrowolny, a 

uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci. 

5. Z zajęć w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby. 

6. Nie można przyprowadzać na zajęcia uczniów jeżeli w domu przebywa  osoba na 

kwarantannie  lub  izolacji w warunkach domowych. 

7. Rodzice obowiązani są przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia dziecka. 

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

9. Zasady i ograniczenia, które wprowadzamy, związane są bezpośrednio z 

koniecznością spełnienia obowiązujących nas regulacji oraz zapewnienia dzieciom i 

pracownikom bezpiecznych i przyjaznych warunków przebywania w naszej Szkole. 

Kierujemy się przede wszystkim ostrożnością i zdrowym rozsądkiem.  

10. Każdy pracownik oraz rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami 

niniejszej procedury oraz do bezwzględnego stosowania się do nich . 
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11. Każda osoba dorosła i uczniowie klas 4-8 wchodzący do placówki zobowiązani są do 

zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu do dezynfekcji – podajnik i instrukcja dezynfekcji 

rąk (stanowiąca Załącznik Nr 1 do Procedury) znajdują się w korytarzu przy wejściu do 

szkoły.  

12. Nauczyciel przy portierni oczekuje przed zajęciami i konsultacjami na uczniów, a 

następnie on lub pielęgniarka dokonuje pomiaru temperatury uczniom, powtarza tę czynność 

w razie wątpliwości. Termometr winien być używany zgodnie z instrukcją obsługi. 

Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się z nią. W przypadku stwierdzenia 

podwyższonej temperatury (powyżej 37,5
0
)  nauczyciel stosuje się do postanowień  § 4 pkt 9  

niniejszej Procedury. 

 

§ 2 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 

 

1. Do jednej grupy dzieci  może być przypisanych maksymalnie 10 dzieci z różnych klas 

poziomu 1-3.  

2. Każda grupa korzysta wyłącznie ze swojej sali oraz z przestrzeni wspólnych, takich 

jak szatnia, korytarze czy plac zabaw, jednakże w takim systemie, by w jednym czasie 

użytkowanie dwóch grup nie nachodziło na siebie.  

3. W sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosić będzie min. 1,5 m (1 

uczeń – 1 ławka szkolna). 

4. Uczniami w grupie opiekują się wyznaczeni nauczyciele.   

5. W związku z zakazem mieszania się dzieci z różnych grup nie będą działać świetlice 

zbiorcze. 

6. Z sal, w których będą przebywać uczniowie, usunięte zostają przedmioty, których nie 

można dezynfekować. 

7. Rodzice są zobowiązani do przyniesienia dla dziecka: obuwia na zmianę i picia w 

butelkach jednorazowych (podpisanych imieniem i nazwiskiem) oraz drugiego śniadania.  

8. Uczniowie zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole 

nie będą mogli ich pożyczać od innych uczniów.  

9.  Dzieci nie mogą przynosić z domu do szkoły zabawek i niepotrzebnych do zajęć 

przedmiotów.  

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

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

nauczyciela. 
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11. Grupy  korzystają z pobytu na świeżym powietrzu jedynie na terenie szkoły, przy 

zachowaniu możliwie maksymalnej odległości między dziećmi i zmianowości grup.  

12. Wyjścia dzieci na szkolny plac zabaw odbywają się ściśle według wyznaczonego 

harmonogramu.  

13. Dzieci nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust podczas zajęć w placówce.  

14. Po zakończonych zajęciach nauczyciel odprowadza uczniów do szatni, a następnie 

uczniowie niezwłocznie opuszczają budynek szkoły 

 

§ 3 

ORGANIZACJA KONSULTACJI Z UCZNIAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

1. Uczniowie otrzymują możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych po 

wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem.  

2. Uczniowie zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole 

nie będą mogli ich pożyczać od innych uczniów.  

3.  W drodze do i ze szkoły korzystają z osłony na usta i nos.  

4. Z szatni korzystają według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

5. Do zajęć w formie konsultacji będą wyznaczone sale, z uwzględnieniem odległości 

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

6. Nauczyciel zobowiązany jest wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

7. Po zakończeniu konsultacji uczeń bezzwłocznie opuszcza teren szkoły. 

8. Nauczyciele będą zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

9. Uczniowie powinni zachowywać dystans min 1,5 m. od siebie, przebywając na 

korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

10. Po zakończonych konsultacjach nauczyciel odprowadza uczniów do szatni, a 

następnie uczniowie niezwłocznie opuszczają budynek szkoły.  

 

§ 4 

NAUCZYCIELE 

 

1. Nauczyciel w godzinach przebywania dzieci w szkole może stosować środki  

indywidualnej ochrony adekwatne do aktualnej sytuacji: przyłbicę lub maskę, a w razie 

konieczności rękawiczki. Instrukcję prawidłowego zakładania rękawiczek jednorazowych 

stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury.  
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2. Przyłbica jest dezynfekowana przez nauczyciela w miarę potrzeby lub zawsze po 

zakończeniu dnia pracy i pozostawiona w wyznaczonym miejscu w szkole. 

3. Nauczycieli obowiązuje zachowanie higieny osobistej, częste mycie dłoni oraz ich 

dezynfekcja.  

4. Nauczyciel zobowiązany jest wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

5. Nauczyciel zobowiązany jest do takiej organizacji swojej pracy, która uniemożliwi 

stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.  

6. Nauczyciele powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, a także wobec 

osób trzecich, w każdej przestrzeni szkolnej, wynoszący minimum 1,5 m.  

7. Nauczyciele wyjaśnią uczniom przebywającym w szkole, jakie zasady bezpieczeństwa 

obecnie obowiązują i dlaczego zostały wprowadzone. 

8. Nauczyciele nie mogą organizować żadnych wyjść poza teren szkoły. 

9. Nauczyciele są zobowiązani do tego, by zwracać szczególną uwagę na stan zdrowia 

uczniów. Dziecko, które jest przyprowadzone w stanie wskazującym na chorobę, nie może 

zostać przyjęte do szkoły. Dziecko, które poczuje się gorzej w ciągu dnia (gorączka, kaszel, 

wymioty, biegunka lub inne niepokojące objawy) zostaje odprowadzone pod opieką 

pielęgniarki/nauczyciela do izolatki. Pielęgniarka lub nauczyciel niezwłocznie informują 

telefonicznie rodziców i postępują zgodnie procedurami opisanymi w § 12 pkt 6.  

10.  Pielęgniarka ma obowiązek monitorowania przez ten czas temperatury ciała dziecka. 

Do tego celu służy zakupiony termometr bezdotykowy. W izolatce dostępne są środki 

ochrony osobistej. Pielęgniarka przebywająca w izolatce z uczniem jest zobowiązana do 

skorzystania z nich.  

11. Nauczyciel w godzinach 8.00-8.45 odbiera dziecko od rodziców. Nauczyciel jest 

zobowiązany do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas odbierania i oddawania dziecka 

rodzicowi/opiekunowi:  

a. Nauczyciel powinien być ubrany w środki ochrony osobistej: maskę lub przyłbicę i 

rękawiczki jednorazowe.  

b. Nauczyciel odbiera i odprowadza dziecko tylko z własnej grupy.  

c. Odbiór dziecka i oddanie następują w drzwiach wejściowych do budynku szkoły.  

d. Nauczyciel prowadzi dziecko do i z szatni z zachowaniem bezpiecznej odległości od 

innych pracowników i dzieci z innych grup – 1,5 m. 

e. Zgłoszenie odbioru dziecka rodzic sygnalizuje portierowi, który zawiadamia 

nauczyciela przez telefon do grupy. Rodzic/opiekun jest zobowiązany czekać przed drzwiami 

wejściowymi do budynku szkoły, w wyznaczonym miejscu. 
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12. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać szczególną uwagę, aby dzieci często i regularnie 

myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na 

świeżym powietrzu. Instrukcja mycia rąk umieszczona jest w dostępnych dla uczniów i 

personelu miejscach związanych z sanitariatami. Instrukcja mycia rąk stanowi Załącznik Nr 5 

do Procedury.  

13. Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na sytuacje stresujące dla dziecka podczas 

pobytu w szkole. W razie potrzeby rozmawia z nim o jego emocjach i obawach. 

14. Nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z dziećmi, w której 

wyjaśni  im przepisy obowiązujące obecnie w szkole. Fakt ten musi zostać odnotowany 

tematem w dzienniku.  

15. Dodatkowo nauczyciel zademonstruje dzieciom sposób prawidłowego mycia rąk. 

§ 5 

1. Rodzice przyprowadzają dzieci z klas 1-3 do szkoły w godzinach 8.00-8.45, a 

odbierają nie później niż o godz.16.00. 

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły nie mogą 

wchodzić z dziećmi do budynku szkoły. Nauczyciel dyżurujący odbiera dziecko z 

zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z 

dzieckiem. Rodzice i nauczyciele powinni rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków 

ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe). 

3. Rodzice muszą zapewnić sposób szybkiej komunikacji z nauczycielami (podać 

aktualny telefon, który jest czynny przez cały dzień pobytu dziecka w szkole). 

4. Rodzice są zobowiązani do przyniesienia dla dziecka: obuwia na zmianę na czas 

pobytu dziecka w szkole i codziennie zapewnienia dziecku picia w butelkach jednorazowych 

(podpisanych imieniem i nazwiskiem) oraz drugiego śniadania. 

5. Rodzice powinni wykupić obiad dla dzieci przebywających w szkole. 

 

 § 6 

PERSONEL POMOCNICZY 

 

1. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz 

personelem opiekującym się dziećmi.  

2. W razie konieczności personel pomocniczy zobowiązany jest do zachowania 

bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób. 
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§ 7 

OSOBY TRZECIE NA TERENIE PLACÓWKI 

 

1. Przebywanie osób trzecich w placówce zostaje ograniczone do niezbędnego minimum, 

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

jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).  

2. Osoby postronne mogą wejść na teren placówki, jedynie w uzasadnionych 

przypadkach, wejściem głównym i tylko z zachowaniem wszelkich zasad i procedur 

bezpieczeństwa sanitarnego. 

3. Osoba postronna po załatwieniu sprawy, dla której została wpuszczona na teren 

Szkoły, jest zobowiązana do bezzwłocznego opuszczenia terenu placówki.  

4. Pracownik wprowadzający osobę trzecią na teren placówki jest zobowiązany do 

przekazania jej niezbędnych zasad wynikających z niniejszej Procedury. 

5. Osoba postronna, wchodząc na teren placówki, zobowiązuje się do przestrzegania 

obowiązujących zasad.  

6. Ze względu na konieczność ograniczenia przebywania osób trzecich w szkole, zajęcia 

dodatkowe zostają zawieszone do odwołania.  

7. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły i pracownicy będą mieć mierzoną temperaturę. 

 

§ 8 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA 

 

1. Nauczyciele, wchodząc na teren szkoły, są zobowiązani do dezynfekcji dłoni przy 

wejściu, założenia rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa. 

2. Nauczyciele i pracownicy oraz uczniowie placówki są zobowiązani do użycia maty 

dezynfekującej obuwie oraz do zmiany obuwia na terenie szkoły. 

3. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w dodatkowe 

indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki zakrywające nos i 

usta, przyłbice. 

4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone zostają plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.  

5. W przypadku stosowania rękawiczek pracownik przed ich założeniem powinien 

dokładnie umyć ręce. W trakcie noszenia rękawiczek mogą być one dezynfekowane 

wielokrotnie w ciągu dnia. W przypadku przerwania rękawic należy je ostrożnie zdjąć i 

wyrzucić do kosza, a ręce zdezynfekować.  
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6. W razie konieczności pracownik może wykorzystać do ochrony osobistej maseczkę. 

W przypadku stosowania maseczek należy je zakładać na nos i usta. Prawidłowe zakładanie i 

ściąganie opisane zostało w Załączniku numer 6 do niniejszej procedury.  

7. Z sali, w której przebywa grupa, będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie 

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

obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane. 

 

§ 9 

PLAC ZABAW 

 

1. Sprzęt na placu zabaw podlega codziennej dezynfekcji. 

2. Za dezynfekcję placu zabaw odpowiada w ciągu dnia serwis sprzątający. 

 

 §10 

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 

1. Serwis sprzątający jest zobowiązany do przeprowadzania codziennych prac 

porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach, poręczy krzesełek, klawiatury, mebli stanowiących 

wyposażenie sali, włączników. Wskazane czynności będą podlegały bieżącemu 

monitoringowi. Czynności te winny być wykonywane według bieżących potrzeb oraz na 

koniec dnia, jednak nie rzadziej niż 2 razy dziennie.  

2.  Osoby z serwisu sprzątającego są zobowiązane do zapewnienia bieżącej dezynfekcji 

toalet znajdujących się na korytarzach placówki. Czynności te winny być wykonywane 

według bieżących potrzeb oraz na koniec dnia, jednak nie rzadziej niż 2 razy dziennie.  

3. Osoby przeprowadzające dezynfekcje są zobowiązane do ścisłego przestrzegania 

zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest 

bezwzględne przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji.  

 

§ 11 

WYDAWANIE POSIŁKÓW 
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1. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są w 

stosownej osłonie twarzy i nosa oraz w rękawicach jednorazowych.   

2. Dzieci przed przystąpieniem do spożywania posiłków muszą bezwzględnie umyć ręce.      

3. Posiłki przygotowane są i dostarczane przez firmę cateringową w zamykanych 

jednorazowych pojemnikach przystosowanych do bezpośredniego spożycia z nich pokarmów.     

4. Posiłki spożywane są w jadalni pod kontrolą nauczycieli. Pojemniki z posiłkiem są 

rozdawane dzieciom przez nauczycieli z zachowaniem wszelkich zasad higieny, w stosownej 

osłonie twarzy i nosa oraz rękawicach jednorazowych.   

5. Dzieci korzystają z jednorazowych sztućców. 

6. Jeśli posiłki spożywają dwie grupy dzieci, odbywa się to w dwóch oddzielnych 

pomieszczeniach jadalni na stałe przypisanych grupom, bez możliwości kontaktu między 

grupami. 

7. Serwis sprzątający przed i po posiłku dezynfekuje blaty stołów. 

 

§ 12 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

U PRACOWNIKA SZKOŁY LUB UCZNIA 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek 

objawów sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 czy innej 

choroby. 

2. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych, takich 

jak: gorączka, duszność i inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych są zobowiązani 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia powinni zadzwonić pod nr 999 

lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Dodatkowo pracownik 

przekazuje powyższą informację bezzwłocznie do dyrektora szkoły, który konsultuje się 

z Inspektorem Sanitarnym w celu wypracowania dalszych wytycznych.  

3. Dyrektor szkoły będzie na bieżąco śledził informacje Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.  

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy w szkole 

niepokojących objawów, takich jak: gorączka, duszność i inne sugerujące zakażenie 

koronawirusem, dyrektor niezwłocznie odsunie go od pracy. Nauczyciel zobowiązany jest 

wówczas bezwzględnie założyć środki ochrony osobistej ( maski, przyłbica, rękawiczki). 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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5. Nastąpi natychmiastowe wstrzymanie przyjmowania kolejnych grup dzieci, 

powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i 

stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

6. W przypadku wystąpienia u ucznia przebywającego w szkole niepokojących objawów, 

takich jak: gorączka, duszność i inne sugerujące zakażenie koronawirusem, nauczyciel 

odizolowuje ucznia od pozostałych dzieci do odrębnego pomieszczenia. Uczeń pozostaje pod 

opieką pielęgniarki/ nauczyciela. O zaistniałej sytuacji  powiadamia się rodziców oraz 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną  (tel.112) i szkoła stosuje się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. W takim przypadku uczeń zobowiązany zostanie do 

założenia maseczki na usta i nos oraz ew. przyłbicy. 

7. W przypadku pilnej interwencji medycznej wymagającej niezwłocznej pomocy 

lekarza  uczniowi lub pracownikowi, należy zadzwonić pod nr 112 –dyspozytor podejmie 

decyzje o transporcie pacjenta dedykowanym transportem. 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik (uczeń), zostanie wywietrzony 

oraz poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami. 

Zostaną zdezynfekowane pomieszczenia, w których przebywał, oraz powierzchnie dotykowe 

w obszarze wspólnym,  z którego korzystał (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

9. We wszelkich sytuacjach wątpliwych, lub gdy zajdzie taka konieczność, dyrektor 

szkoły będzie stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury. 

10. Dyrektor szkoły, w razie potrzeby, będzie ustalał listy osób przebywających w tym 

samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o 

zakażenie. 

11. Wszelkie wątpliwości zawsze będą konsultowane z właściwą powiatową stacją 

sanitarno-epidemiologiczną w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

 § 12 

W ZAKRESIE INNYCH PROCEDUR ORGANIZACYJNYCH 

 

1. Ustala się następującą szybką ścieżkę do komunikacji dla Rodziców i pracowników. 

Aneta Regner-Wlaźnik – wicedyrektor      tel. 504806201  

Elżbieta Grocholska – wicedyrektor           tel. 513157600  

Mirosława Piasecka-Galas – dyrektor        tel. 510051686  

 

 

Warszawa, dnia 22.05.2020r. 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem* się z przepisami ujętymi w dokumencie:  „Procedura 

bezpieczeństwa dotycząca pracowników, uczniów oraz rodziców i osób wchodzących na teren 

Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie w związku z trwającym stanem 

epidemii wirusa SARS-CoV-2”, obowiązującymi na terenie Szkoły. 

Przyjmuję je do wiadomości i stosowania. 

 

 

 

 

 

Warszawa dnia   ....................................................... 

 

 

 

 

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

..      Podpis składającego oświadczenie 
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Załącznik Nr 3 
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Załącznik Nr 4 
 
 
 

 
Lista obecności i pomiaru temperatury ciała  

 

     

  

LP. DATA 

IMIĘ                            
I NAZWISKO 
DZIECKA 

GODZINA 
PRZYJŚCIA  

GODZINA 
WYJŚCIA  

POMIAR 
TEMPERATURY UWAGI 

1         

  

2         

  

3         

  

4         

  

5         

  

6         

  

7         

  

8         

  

9         

  

10         
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Załącznik Nr 5 
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Załącznik Nr 6 
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Załącznik Nr 7 

Osoba odpowiedzialna – Imię i nazwisko ............................................................. 

LP. Plac zabaw został 

zdezynfekowany            

TAK / NIE / NIE DOTYCZY   

Data i podpis  UWAGI  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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Załącznik Nr 8 

GRAFIK DEZYNFEKCJI      SALA LEKCYJNA   

Dezynfekcja SALI 

LEKCYJNEJ   

Data: 

Godzina 

8:00 

Godzina 

11:00 

Godzina 

13:00 

Godzina  16:00 

  

Biurko, blaty     

Klamki, włączniki     

Krzesła, szafki     

Pomoce naukowe      

komputer, klawiatura, 

telefon 
   

 

Sprzątanie całościowe 

/Serwis Sprzątający 
1x dziennie pod koniec dnia 

Sprzątanie w 

ciągu dnia                   

PODPIS I 

GODZINA  

SALA ZAJĘĆ: kurze, 

mycie, dezynfekcja 

 

 

 

Biurko, blaty   

Klamki, włączniki   

Krzesła, szafki   

Pomoce naukowe   

Komputer, klawiatura, 

telefon 
 

 

Drzwi , framugi   

Parapety   

Podłogi   

Pranie/ dezynfekcja  1 x dziennie- pod koniec dnia  

mop , odzież robocza   

 

Mopy i ścierki - do czyszczenia , sal zajęć , toalet , kuchni , powierzchni ogólnych są różne  

 Zalecane używanie ręczników / ścierek jednorazowych  

 Środki do czyszczenia -  używanie środków z atestem,  bezpiecznych dla dzieci  

 Dezynfekcja środkami zalecanymi przez GIS, zgodna z instrukcją obsługi  

 WIETRZENIE SAL CO GODZINĘ  
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Załącznik Nr 9  

 

 

GRAFIK DEZYNFEKCJI      TOALETY 

Dezynfekcja  SERWIS 
DZIENNY 

Data: 

Godzina: 
8:00 

Godzina: 
12:00 

Godzina: 
              
14:00 

 
GODZI
NA  

Umywalki, krany     

Klamki, drzwi, 
włączniki 

   
 

Muszle sedesowe, 
deski  

   
 

Spłuczki     

Podłogi     

Podajniki na papier , 
mydło ,ręczniki 

   
 

Sprzątanie całościowe 
/  Serwis Sprzątający 

1x dziennie pod koniec dnia 
 

 kurze, mycie, 
dezynfekcja 
 

 
 

Umywalki, krany   

Klamki, drzwi   

Muszle sedesowe, 
deski 

 
 

Spłuczki   

Podłogi   

Parapety   

Podajniki na papier , 
mydło ,ręczniki  

 
 

Pranie/ dezynfekcja  1 x dziennie- pod koniec dnia  

mop , odzież robocza   

 

  

Mopy i ścierki - do czyszczenia , sal zajęć , toalet , kuchni , powierzchni ogólnych są różne  

 Zalecane używanie ręczników / ścierek jednorazowych  

 Środki do czyszczenia -  używanie środków z atestem,  bezpiecznych dla dzieci  

 Dezynfekcja środkami zalecanymi przez GIS, zgodna z instrukcją obsługi  

WIETRZENIE CO GODZINĘ 
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Załącznik nr 10 

 Lista mycia i dezynfekcji jadalni 

LP. DATA I GODZINA MYCIE 

JADALNI 

DEZYNFEKCJA 

JADALNI  

PODPIS 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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Załącznik Nr 11 

 

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

  Imię i Nazwisko rodzica składającego oświadczenie 
             

         
Oświadczenie 

o zamiarze uczęszczania dziecka z klas 1-3  do szkoły  w okresie epidemii 

W okresie epidemii pełnienie opieki szkolnej możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem 
reżimu sanitarnego, ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w drodze 
wytycznych przeciwepidemicznych dla edukacji wczesnoszkolnej. 

Oświadczam, 
że znam warunki korzystania z opieki w szkole w okresie epidemii  

i  wnioskuję o wznowienie opieki  dla 
 

........................................................................................ 
Imię i Nazwisko dziecka 

 
 

Oświadczam, że jesteśmy świadomi ryzyka i ograniczeń pobytu dziecka w szkole w okresie 

epidemii oraz zobowiązujemy się do bezwzględnego przestrzegania zasad funkcjonowania 

Szkoły w tym okresie. Przyjmuję  niżej wymienione zasad korzystania z opieki szkolnej: 

1. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem, u którego stwierdzi 
objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.  

2. Dziecko mieszkające w tym samym lokalu z osobą na kwarantannie lub izolacji w 
warunkach domowych nie może korzystać z opieki szkolnej. 

3. Nie można upoważniać do przyprowadzania i odbioru dziecka osoby z objawami choroby, 
przebywającej na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

4. Dziecko, u którego nauczyciel stwierdził niepokojące objawy chorobowe, jest izolowane 
od innych dzieci do czasu odebrania przez rodziców. 

5. Dziecko nie może przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek itp. 
6. Obowiązuje przyprowadzania i odbierania dziecka, które ukończyło 4 rok życia, w 

maseczce ochronnej lub osłonie zabezpieczającej usta i nos. 
7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający  dzieci  do/ze Szkoły zobowiązani są 

do przestrzegania ustalonych przez dyrektora zasad przebywania na terenie posesji, w 
obiekcie                  i w szatni, w tym w szczególności: 

1) zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób przebywających w tym 
czasie w jego otoczeniu; 

2) dokonywania dezynfekcji dłoni przy wejściu; 
3)  korzystania z osłony ust i nosa, z jednorazowych rękawiczek ochronnych; 
4) stosowania się do zaleceń personelu Szkoły w zakresie liczebności osób 

równocześnie przebywającej w przestrzeni wspólnej Szkoły; 
5) rodzice mają obowiązek w jak najkrótszym czasie odebrać ze Szkoły  

dziecko z objawami chorobowymi po powiadomieniu przez nauczyciela; 
6) mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, Rodzice i opiekunowie 

przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze  szkoły mają obowiązek bezwzględnie 
przestrzegać wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie 
placówki.  
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.................................   .............................................................................. 

Data     Podpis rodzica składającego oświadczenie  

 
 
Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar 
temperatury ciała.  
Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka. 
 

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

Data     Podpis rodzica składającego oświadczenie 

 
W przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych, podaję nr 
telefonów, aby zapewnić szybką komunikację z rodzicami/opiekunami dziecka: 
 

Imię i nazwisko  Nr telefonu  Adres email 

   

   

   

 

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

Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie 

 

Dziecko ze szkoły odbierają rodzice/prawni opiekunowie lub osoby pisemnie 
upoważnione. 

 
Do odbioru dziecka ze szkoły UPOWAŻNIAM :  
 

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

imię i nazwisko, nr dowodu osobistego 

 

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

imię i nazwisko, nr dowodu osobistego 

  

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

imię i nazwisko, nr dowodu osobistego 

  

 
UWAGA - KAŻDA INNA OSOBA MUSI PRZEDSTAWIĆ NAUCZYCIELOWI PISEMNE 

JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE, PODPISANE PRZEZ RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

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

Data      Podpis rodzica 


