
Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 1./2020/2021 

                                                                                                                                          Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górze 

                                                                                                                                                                                               z dnia  24.08.2020 r. 

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Górze  

w czasie epidemii 

 

Wytyczne obowiązujące pracowników, nauczycieli, uczniów 

Szkoły Podstawowej   w Górze od 1 września 2020 r 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze 

zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 3 poz. 69 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązao w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

5. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 

września 2020 r. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Do szkoły może uczęszczad uczeo bez objawów chorobowych wskazujących na  infekcję dróg 

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

w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie będą korzystali z 1 wejścia  do budynku szkolnego -  z wejścia głównego   

 

3. Uczniowie mogą byd przyprowadzani do  drzwi szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 
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opiekunowie z dziedmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

4. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją 

o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do placówki), z którego 

powinna skorzystad każda osoba wchodząca do budynku. Zobowiązuje się personel 

sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie 

potrzeby. 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą podchodzid do drzwi wejściowych szkoły, od 

strony ul. Jarocioskiej , zachowując zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziedmi, 

 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziedmi min. 1,5 m, 

 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

6. Opiekunowie powinni przestrzegad obowiązujących przepisów prawa związanych                     

z bezpieczeostwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowad środki ochronne: osłona ust           

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

7. Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom i uczniom o nieprzychodzeniu do szkoły przez 

uczniów, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji – w takim przypadku 

uczeo nie powinien uczęszczad na zajęcia. 

8. Dyrektor wyznacza pracownika obsługi, jako osobę odpowiedzialną za koordynowanie 

wchodzących i wychodzących z budynku szkoły uczniów. Należy upewnid się, że uczniowie 

dokonali dezynfekcji rąk przed wejściem, a także, że z szatni korzysta jednocześnie nie więcej 

niż 2 uczniów przy zachowaniu, w miarę możliwości dystansu społecznego 2 m – zarówno 

przed, jak i po zakooczeniu zajęd. 

 

§ 2 

Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

1. W przypadku podejrzenia, że uczeo nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, 

następnie  rodziców. 
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2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywad na infekcję dróg 

oddechowych,  szczególności gorączkę, kaszel, jest zobowiązany  odizolowad go w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu( gabinet higienistki szkolnej) , zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomid rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika 

należy obowiązkowo dokonad pomiaru temperatury ciała. 

4. Jeżeli pomiar temperatury termometrem bezdotykowym wynosi 37,2°C - 37,9 °C C lub wyżej 

– należy: powiadomid rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły, 

przypomnied o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. 

5. Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom i uczniom o nieprzychodzeniu do szkoły przez 

uczniów, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji – w takim przypadku 

uczeo nie powinien uczęszczad na zajęcia. 

9. Dyrektor wyznacza pracownika obsługi, jako osobę odpowiedzialną za koordynowanie 

wchodzących i wychodzących z budynku szkoły uczniów. Należy upewnid się, że uczniowie 

dokonali dezynfekcji rąk przed wejściem, a także, że z szatni korzysta jednocześnie nie więcej 

niż 2 uczniów przy zachowaniu, w miarę możliwości dystansu społecznego 2 m – zarówno 

przed, jak i po zakooczeniu zajęd. 

 

§ 3 

Sposób organizowania zajęd 

1. Zajęcia w szkole rozpoczynają się od 7.35. Uczniowie miejscowi mogą przyjśd do szkoły            

od  godziny 7.25 - 7.30. 

2. Uczniowie do szkoły wchodzą w maseczkach, maseczki ściągają dopiero wchodząc do Sali 

lekcyjnej 

3. Wyznaczono stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana została jedna klasa (wszystkie 

zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali). 

4. Uczniowie po wejściu do szkoły zajmują miejsce we własnej sali lekcyjnej (1 lekcja). Zabrania 

się poruszania po korytarzu szkolnym. Opuszczenie sali odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą 
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nauczyciela. Uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli, którzy rozpoczynają lekcje w 

danej klasie 

 

5. Uczeo musi  posiadad własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęd mogą znajdowad się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w  szafce, która została mu wyznaczona przez 

wychowawcę . 

6. Uczniowie nie mogą się wymieniad  przyborami szkolnymi między sobą. 

7. Należy wietrzyd sale lekcyjne (odpow. dyżurni klasowi), części wspólne (korytarze- odpow. 

woźny, personel sprzątający) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęd. 

8. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów, w taki sposób, aby 

uczniowie ci nie mieli kontaktów z pozostałymi uczniami szkoły jednak nie rzadziej niż co 45 

min.  

9. Wszystkie przerwy międzylekcyjne odbywają się na świeżym  powietrzu na terenie szkoły. 

Jedynie deszcz lub śnieg powodują, że przerwy odbywają się w salach lekcyjnych pod opieką 

nauczycieli mających lekcje z nimi bezpośrednio przed przerwą      

Wychodząc na przerwę uczeo jest zobowiązany założyd maseczkę , ściąga ją dopiero jeśli 

będzie na powietrzu 

 

Klasa 7b i 8 – wychodzi na polbruk od strony wyjścia nr 2 

Klasa  6, 7a -zielone boisko 

Klasa 4 – boisko obok placu zabaw 

Klasa 0,I,II,III- wychodzą wówczas jak nie ma przerwy dla uczniów klas 4-8, 

Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeostwo sanitarne uczniów na przerwach 

10. Podczas realizacji zajęd, w tym zajęd wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachowad dystansu, należy ograniczyd dwiczenia i gry kontaktowe 

11. Przybory do dwiczeo (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęd należy 

czyścid lub dezynfekowad 
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12. Przy jednym stoliku  siedzi dwóch uczniów-uczniowie nie mogą zmieniad miejsc 

13. Uczniowie powinni posiadad własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęd powinny 

znajdowad się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce ucznia. Należy 

poprosid uczniów, by nie wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą. W przypadku gdy 

uczeo zgłasza brak w przyborach szkolnych, powinien on zostad uzupełniony za 

pośrednictwem nauczyciela prowadzącego zajęcia, który powinien dostarczyd wcześniej 

zdezynfekowane przybory. 

14. Należy poprosid uczniów, by nie przynosili do szkoły zbędnych przedmiotów. 

15. Nauczyciele powinni poprosid uczniów, by ograniczyli aktywnośd sprzyjającą bliskiemu 

kontaktowi między nimi. 

16. Szybka i skuteczna komunikacja z opiekunami ucznia będzie odbywała się z wykorzystaniem 

technik komunikacji na odległośd (rodzic zobowiązany jest do pozostawania w gotowości do 

niezwłocznego odebrania telefonu pod numerem podanym w szkolnej bazie numerów - w 

przypadku zmiany numeru prosimy o jego aktualizację). 

 

§ 4 

Korzystanie ze świetlicy 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w miarę możliwości na świeżym powietrzu  , a w razie 

potrzeby w sali wyznaczonej do zajęd świetlicowych- sali nr 4 . Jeśli jest większa liczba 

uczniów wówczas nauczyciel wyznacza kolejną salę. 

2. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej po zakooczeniu zajęd oczekują na wychowawcę 

świetlicy na boisku szkolnym. 

3. W czasie odwozów dzieci nie gromadzą się w holu szkolnym, oczekują na sygnał przebrania 

się i wyjścia od wychowawcy świetlicy. Uczniowie oczekują na odjazd pod opieką 

wychowawcy świetlicy na boisku. Jeśli oczekują w holu  są obowiązani założyd maseczkę. 

4.  Do regulaminu korzystania z zajęd świetlicowych należy wprowadzid zapisy, dotyczące 

zachowania bezpieczeostwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny byd 

rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod 

nadzorem opiekuna. Pomieszczenie  należy wietrzyd (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 
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przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz 

po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

 

 

 

§ 5 

Korzystanie z biblioteki 

1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece oraz 

wchodzenia i wychodzenia do niej przez uczniów jest  nauczyciel bibliotekarz. 

2. W bibliotece może jednocześnie przebywad  2   uczniów (maksymalnie 1 osoba na 4 m2, przy 

zachowaniu dystansu społecznego pomiędzy osobami co najmniej 2 m) – informację o tym  

zamieszczono przed wejściem do biblioteki. 

3. Biblioteka szkolna funkcjonuje wg harmonogramu ustalonego przez bibliotekarza 

4. Pracownik biblioteki jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłona ust 

i nosa), a także środek do dezynfekcji blatu i korzysta z nich w razie bieżącej potrzeby. 

5. Zwrócone książki powinny zostad odłożone na okres min. 3 dni do skrzyni, pudła. 

Odizolowane egzemplarze należy oznaczyd datą zwrotu i wyłączyd z wypożyczania do czasu 

zakooczenia kwarantanny i po tym okresie włączyd do ponownego użytkowania. Należy 

pamiętad o założeniu rękawiczek. Nie wymaga się osobnych pomieszczeo na kwarantannę. 

6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekowad preparatami 

dezynfekcyjnymi. Nie należy stosowad ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe 

dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy naświetlad książek lampami 

UV. 

7. Do regulaminu korzystania z biblioteki należy wprowadzid zapisy, dotyczące zachowania 

bezpieczeostwa w czasie epidemii 
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§ 6 

 Gastronomia 

1. Śniadanie uczniowie spożywają  w swoich salach, podczas długiej przerwy pod opieką 

nauczyciela mającego z nimi lekcje. W klasach 3- 8 dyżurni przynoszą herbatę, a w klasach     

0- 2 personel kuchenny.  

2. Jeśli uczniowie będą zainteresowani to szkoła zorganizuje  dożywianie w formie cateringu 

3. Korzystanie z tego  posiłku odbywad się będzie w stołówce szkolnej zgodnie z zaleceniami      

w czasie epidemii. Uczniowie będą spożywad obiad  przy stolikach z rówieśnikami z danej 

klasy.  

4. Po każdej grupie  konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł  

5. Zaleca się usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztudce, wazoniki, serwetki)                 

z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę.  

6. Dania i produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.  

7. Wielorazowe naczynia i sztudce należy myd w zmywarce z dodatkiem detergentu,                     

w temperaturze min. 60°C lub je wyparzad. 

 

§ 7 

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

 

1. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, 

w tym szczególnie czyszczenia ciągów komunikacyjnych, pomieszczeo w których odbywają się 

zajęcia, biblioteki szkolnej, a także dezynfekowania co 3 h toalet i powierzchni dotykowych: 

poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków, a także klawiatur 

komputerowych. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotowad w harmonogramie 

prac porządkowych na dany dzieo, zawieszonym na tablicy ogłoszeo. 
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2. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

3. 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                   

i pracownicy szkoły nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

4. Pracownicy szkoły powinni regularnie myd ręce wodą z mydłem oraz powinni dopilnowad, 

aby robili to uczniowie – szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie    

ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. 

5. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. 

Nie ma jednak przeszkód, aby korzystad z takiej formy zabezpieczenia. 

       Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych,   

zapewnia się miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na         

stronie i n t e r n e t o w e j G I S :  https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus- 

zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z- odpadami-w-czasie-

wystepowania-zakazen-koronawirusemsars-cov-2/ 

6. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się 

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

– instrukcje. 

7. Pracownicy z objawami choroby zobowiązani są skorzystad z opieki medycznej i powinni 

unikad przychodzenia do pracy. 

8. Wszyscy pracownicy szkoły muszą byd zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – 

jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, a także są zobowiązani do korzystania z nich     

w razie potrzeby. Dyrektor wyznacza sprzątaczkę szkoły – jako osobę odpowiedzialną            

za uzupełnianie ewentualnych braków w powyższych środkach. 

9. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyd 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 

§ 8 

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-
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Kontakt z osobami trzecimi 

10. Do odwołania należy ograniczyd bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego 

minimum. 

11. Rodzice nie mogą wchodzid do szkoły, dziecko każdorazowo będzie odbierane przez 

pracownika szkoły. 

12. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią pracownik szkoły 

powinien pamiętad o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 

m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki 

ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mied bezpośredniego kontaktu                   

z uczniami. 

13. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mied miejsce wyłącznie w wyznaczonym 

przez dyrektora do tego obszarze  pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej 

(dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa). 

14. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekowad ręce, zwłaszcza, jeżeli taka 

osoba wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny byd 

one często zmieniane. Należy unikad dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

 

§ 9 

Obowiązki Rodziców/prawnych opiekunów 

1. Rodzice zapoznają się z  wytycznymi obowiązującymi pracowników, nauczycieli, uczniów 

Szkoły Podstawowej w Górze od 1 września 2020 r na podstawie zaleceo MEN, MZ i GIS dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek  

 

2. Rodzice przekazują dyrektorowi lub wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka, które 

są istotne. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko- bez objawów chorobowych, 

które nie miało świadomego kontaktu: 

1. z osobą chorą na koronawirusa, 

2. z osobą będącą w izolacji, 

3. z osobą przebywającą na kwarantannie. 



Wytyczne obowiązujące pracowników, nauczycieli, uczniów Szkoły Podstawowej w Górze  

od 1 września 2020 r 

 

 

3. Rodzice stosują się do zaleceo lekarskich, które mogą określid czas nieposyłania dziecka do 

instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest 

do poinformowania wychowawcy  o stanie  zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne 

przyjęcie. 

4. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły. 

Uczniowie posiadają własne  maseczki ( w plecaku)  

5. Dzieci miejscowe przychodzą do szkoły  w godz. 7.25-7.30   

6. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku 

temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,0 C dziecko pozostawiają 

w domu. 

7. Rodzice wyjaśniają uczniowi, że nie może zabrad do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z 

mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. 

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

10. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu i natychmiastowego 

odbierania telefonów ze szkoły. 

11. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, 

potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma obowiązek 

natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora placówki. 

§ 10 

Pozostałe regulacje 

1.  Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się  

COVID-19 będą przekazywane rodzicom przez wiadomości w dzienniku Librus i internetową  

stronę szkoły. 

2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, 

kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy 

się kontaktowad w przypadku stwierdzenia u osób przebywających w szkole objawów 

chorobowych. 

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców i opiekunów 

prawnych uczniów oraz  samych uczniów 
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Załącznik nr 1 

Deklaracja rodziców 

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 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 Państwowej 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 (proszę zaznaczyć kółka): 

 

o Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu bezpieczeństwa w okresie pandemii 

COVID-19 obowiązującej na terenie Szkoły w Górze 

o Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa 

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. 

o 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. 

o Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie 

zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w 

szkole. 

o Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim 

najbliższym otoczeniu. 

o Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na  

COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na 

kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

o Moje dziecko nie jest/jest  (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki 

dezynfekujące.  

 
 

 

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

(czytelny podpis matki/ojca) 

 

 


