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I. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI 

1. Dziecko może być przyprowadzone do szkoły i odebrane z niej wyłącznie przez rodzica/ 

prawnego opiekuna lub osobę upoważnioną pisemnie. 

2. Dziecko może być przyprowadzone 10 minut przed rozpoczęciem zajęć rewalidacyjnych oraz 

odebrane po przeprowadzonych zajęciach. 

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z szkoły mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 2 m. 

4. Przy wejściu do szkoły udostępnia się płyn do dezynfekcji. 

5. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły do domu, w 

tym za założenie dziecku maseczki ochronnej. 

6. Przy wejściu do szkoły dzieci mają prowadzony przez nauczyciela prowadzącego zajęcia pomiar 

temperatury ciała na podstawie zgody rodzica / opiekuna prawnego. W przypadku braku zgody 

na pomiar temperatury dziecko nie będzie przyjmowane do szkoły, aby odbyć zajęcia 

rewalidacyjne. 

7. W przypadku występowania objawów chorobowych (temperatura ciała od 37,5 °C, katar, 

kaszel) nauczyciel nie przyjmuje dziecka na zajęcia rewalidacyjne. 

8. Rodzice osobiście powierzają nauczycielowi dziecko przed wejściem do szkoły, zabierając ze 

sobą maseczkę dziecka. 

9. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do szkoły dzieci zdrowe. Dziecka 

chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do szkoły. 

10. Dzieci nie przynoszą ze sobą zabawek i niepotrzebnych przyborów szkolnych. 

11. Rodzice odbierając dziecko, czekają na nie przed szkołą. 

12. Rodzice są zobowiązani przestrzegać godzin punktualnego odbierania dziecka z placówki. 

13. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców (prawnych 

opiekunów) nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz 

skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza 

protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości 

dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 

II. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK ZAKAŻENIA 

1. Jeśli u dziecka zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z 

oddychaniem stosuje się następujące czynności: 



a) Nauczyciel/ personel opiekujący się dzieckiem doprowadza dziecko do izolatorium, które 

znajduje się obok gabinetu pielęgniarki szkolnej, w s. 14, 

b) W przypadku niemożności osobistego doprowadzenia dziecka do izolatorium nauczyciel 

wykonuje telefon na portiernię z prośbą o pomoc. Pracownik portierni idzie do klasy, a jeśli brak takiej 

możliwości, powiadamia sekretariat. 

c) Nauczyciel/ pracownik szkoły zawiadamia dyrektora/ wicedyrektora o złym stanie ucznia. 

d) Dyrektor/ wicedyrektor, a w przypadku ich nieobecności wychowawca powiadamia rodziców/ 

opiekunów prawnych ucznia o złym samopoczuciu oraz informuje o kolejnych krokach postępowania. 

e) Wyznaczony przez dyrektora/ wicedyrektora pracownik szkoły zapewnia dziecku opiekę. 

f) Dyrektor/ wicedyrektor powiadamia telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno – 

Epidemiologiczną. 

2. W przypadku gdy dziecko zostało skierowane do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, 

dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym Państwowym Inspektorem Sanitarnym może podjąć 

decyzję o zamknięciu szkoły w celu przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów. 

3. Dziecko może powrócić do szkoły po dostarczeniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do 

uczęszczania do szkoły. 

4. Pracownicy szkoły, którzy mają kontakt z dzieckiem, są zobowiązani do zabezpieczenia się 

środkami ochrony osobistej, które zabezpiecza placówka. 

 

III. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH. 

 

§ 1. Organizacja pracy 

1. Do prowadzenia zajęć są wyznaczone sale – zgodnie z planem zajęć. 

2. Uczniowie biorący udział w zajęciach rewalidacyjnych nie mają w budynku ze sobą kontaktu. 

3. Nauczyciel oznakowuje w sali stałe miejsce dla dziecka przy stoliku z zachowaniem odległości 

2 m. 

4. Liczba dzieci w sali wynosi 1, maksymalna liczba nauczycieli - 1. Minimalna przestrzeń do 

wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego 

nauczyciela. 

5. Nauczyciele są zabezpieczeni środkami ochrony osobistej (rękawiczki, przyłbice/ maseczki). 

6. W sali, w której odbywają się zajęcia, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywany, pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane 

są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.), należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

8. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek. 

9. Uczeń posiada własne przybory, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku ucznia lub w 

tornistrze. 

10. Sale, w której odbywają się zajęcia rewalidacyjne, należy wietrzyć oraz dezynfekować po 

każdych zajęciach. 

11. Nauczyciele powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

podmiotu, wynoszący min. 2 m. 

12. Rodzice/ opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają 

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

opiekunów prawnych wynoszący min. 2 m. 

13. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

14. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 



15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do podmiotu. 

16. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

 

§2. Obowiązki nauczyciela 

1. Wyjaśnić dziecku, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego 

zostały wprowadzone. 

2. Usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. dywany, 

pluszowe zabawki. 

3. Wyjaśniać dziecku, że zabawek, kredek i innych przedmiotów nie powinno się brać do ust. 

4. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinno się 

je przekazywać do systematycznej dezynfekcji. 

5. Wietrzyć salę oraz ją dezynfekować po każdych zajęciach. 

6. Zwracać uwagę, aby dziecko po przybyciu do szkoły i po zajęciach umyło ręce. 

7. Zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominać i dawać przykład. 

 

§3. Obowiązki rodzica/ opiekuna prawnego 

1. Rodzice/ opiekunowie prawni, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w 

placówce, muszą przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 

2. Rodzice/ opiekunowie prawni muszą zaopatrzyć swoje dziecko, w indywidualną osłonę nosa i 

ust podczas drogi do i z placówki. 

3. Rodzice/ opiekunowie prawni zobligowani są do przyprowadzenia do placówki dziecka 

zdrowego  – bez objawów chorobowych. 

4. Rodzice/ opiekunowie prawni nie mogą posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa 

ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do 

zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

5. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobligowani do wyjaśnienia dziecku powodów, dlaczego nie 

może ono przynosić do szkoły swoich zabawek czy innych niepotrzebnych przedmiotów. 

6. Rodzice/ opiekunowie prawni regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach 

higieny. 

7. Rodzice/ opiekunowie prawni podkreślają, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, 

często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

8. Rodzice/ opiekunowie prawni zwracają uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy 

podczas kichania czy kasłania. 

9. Rodzic/ opiekun prawny przekazuje placówce numer telefonu, pod którym będzie można 

szybko się z nim skontaktować. 

10. Rodzicowi/ opiekunowi prawnemu wolno przebywać na terenie szkoły tylko w wyznaczonej 

strefie (przed wejściem do szkoły). 

 

§4. Pracownicy niepedagogiczni szkoły 

1. Pracownicy obsługi przebywają w strefach wyznaczonych przez kierownika administracyjnego 

(portiernia, sale dla dzieci, pozostała część). 

2. Należy unikać przemieszczania się pomiędzy strefami oprócz wejścia i wyjścia z pracy. 

3. Podczas wzajemnych kontaktów należy zachować dystans 2 metrów. 

4. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z dziećmi i rodzicami są zobowiązani do korzystania 

ze środków ochrony osobistej (przyłbice lub maseczki, rękawiczki). 



§ 5. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz 

zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do 

podmiotu (za uzupełnienie płynu odpowiedzialny jest pracownik wyznaczony przez kierownika 

administracyjnego). 

2. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie prawni dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz 

zakrywali usta i nos. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie 

po przyjściu do podmiotu, po skorzystaniu z toalety. 

4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatury, włączników (przy dezynfekcji włączników należy zachować 

szczególną ostrożność ze względu na wystąpienie ryzyka porażenia prądem). 

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w 

indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także 

fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów 

higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

7. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami 

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

8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję klamek, poręczy i toalet. Dezynfekcja ta będzie 

monitorowana. 

9. Wskazówki dla osób sprzątających sale, w których przebywają dzieci, korytarze i toalety:  

 używanie przy sprzątaniu rękawiczek,  

 wietrzenie pomieszczeń podczas sprzątania,  

 mycie pomieszczeń, stolików, krzesełek z użyciem środków antybakteryjnych,  

 toalety oraz sale obowiązkowo wyposażone w mydło i ręczniki oraz płyn antybakteryjny, 

 sprawdzanie, czy w łazienkach jest instrukcja mycia rąk,  

 ściereczki i mopy obowiązkowo prane codziennie w temperaturze co najmniej 60, stopni; 

 mopy powinny zostać podpisane, osobno do sal i osobno do korytarzy, 

 przy sprzątaniu środkiem antybakteryjnym należy pamiętać o najbardziej narażonych 

powierzchniach (powierzchniach wysokiego poziomu dotyku): klamki, przełączniki światła, krany, 

zlewy, spłuczki, poręcze. 

 W salach, w których przebywają dzieci, należy wietrzyć co godzinę salę oraz przemywać 

środkami dezynfekującymi stoły po każdych zajęciach. 

 Po każdym dniu należy przemyć w sali odpowiednim środkiem meble, podłogę, materace. 

 

IV. SZYBKA ŚCIEŻKA KOMUNIKACJI Z RODZICAMI. 

1. Rodzic przyprowadzający dziecko do szkoły składa oświadczenie będące Załączniku nr 1. 

2. Oświadczenia znajdują się w sekretariacie szkoły. 

3. Pracownik sekretariatu przygotowuje listy z numerami telefonów do szybkiego kontaktu. 

4. Listy znajdują się u nauczycieli prowadzących zajęcia, a kopie na portierni (w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym). 



5. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odbierać rozmowy telefoniczne ze szkoły. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani codziennie sprawdzać wiadomości w dzienniku 

elektronicznym .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja,......................................................................................................................................................... 

 (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

będący rodzicem/ opiekunem prawnym ............................................................................................. 

 (imię i nazwisko dziecka) 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. 

Przyjmuję do wiadomości: 

1) możliwość wchodzenia z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub 

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od 

kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym zobowiązuję się rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (m.in. osłaniać usta i dezynfekować ręce); 

2) konieczność przygotowania dziecka na korzystanie z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu; 

3) konieczność pilnego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego 

niepokojących objawów choroby; 

4) konieczność zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze 

szkoły; 

5) konieczność wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów; 

6) konieczność wyposażenia dziecka w przybory szkolne tak aby uniemożliwić mu pożyczanie 

przyborów od innych dzieci; 

7) konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikania 

dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, 

odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania); 

8)  na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 

119/1) szkoła jest administratorem danych osobowych. 

 

Oświadczam, że: 

1) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę 

zakaźną; 

2) w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 

3) celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję poniższe dane kontaktowe: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………..............................................; 

4) jestem  świadoma/y  czynników  ryzyka  w  związku  z  COVID-19,  w  szczególności  związanych z  

przebywaniem  na  jednej  powierzchni  łącznie  zwiększonej  liczby  osób  w  jednym  czasie i miejscu; 

5) zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w szkole w okresie stanu 

epidemii; 

6) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie 

dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu 

poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej. 

…………………………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 


