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ORGANIZACJA OPIEKI W SZKOLE PODCZAS PANDEMII 

1. Do grupy w miarę możliwości przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy opiekę sprawowali 

dotychczas.  

2. Od 25. 05.2020 do odwołania szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami 

dydaktycznymi  dla uczniów klas I-III w godzinach od 9:00 do 13:00. Istnieje możliwość, po 

wcześniejszych konsultacjach z dyrekcją, zorganizowanie zajęć  świetlicowych dla uczniów, których 

rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy będą wynikały   

z informacji zebranych od rodziców.  

3. Realizowanie podstawy programowej w dalszym ciągu odbywać się będzie w formie zdalnej dla 

WSZYSTKICH dzieci. 

4. Znając zagrożenie, jakie niesie ze sobą koronawirus, Rodzic przyprowadza dziecko do placówki na 

własną odpowiedzialność.  

5. W grupie może przebywać do 12 dzieci, które zostaną przyjęte na czas obowiązujących przepisów.  

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

7. W sali, w której przebywa grupa, usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie zdezynfekować.  

8. Wietrzenie sali odbywać się będzie raz na godzinę. 

9. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będą wynosić  minimalnie 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna). Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza 

niż 4 m
2
 na 1 osobę. 

10. Nauczyciele będą zachowywać 1,5 m odległości od pozostałych uczestników zajęć.  

11. Uczeń przynosi do szkoły własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

12. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

13. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż po 45 minutach. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

14. Uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości 

grup i dystansu pomiędzy nimi (uczniami). 

15. Nie będą odbywały się wyjścia poza obręb szkoły. 



 

16. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny  

w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców (min.2 metry).  

17. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z odrębnymi procedurami.  

18. Do szkoły mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.  

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

przyprowadzać dziecka do szkoły.  

20. Przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz ograniczone jest do koniecznego minimum  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona na usta/nos, rękawiczki, dezynfekcja rak, tylko 

zdrowe osoby). 

21. Każdego dnia, przed wejściem do szkoły dzieci będą miały mierzoną temperaturę bezdotykowym 

termometrem.  

22. W przypadku symptomu choroby u dziecka, zostanie ono odizolowane od pozostałych dzieci  

w wydzielonym miejscu, a rodzice niezwłocznie odbiorą dziecko.  

23. Każdego dnia będą dezynfekowane miejsca przebywania dzieci i używane przedmioty zalecanymi 

preparatami. 
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OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA  

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KUSOCINSKIEGO W DOLSKU 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujące w szkole, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.  

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, 

opiekunów w szkole  COVID-19. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na 

kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.  

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do 

szkoły,  dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki oświatowej, tym samym na narażenie na 

zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie. 

 4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci 

kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.  

5. W czasie przyjęcia dziecka do szkoły, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, 

duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.  

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie 

miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 

 7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka po przyjściu do szkoły 

 i pomiar temperatury w trakcie trwania zajęć. 

 8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz 

 ( z wyjątkiem przedmiotów potrzebnych do realizacji zajęć). 

 9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko 

nie będzie wychodziło podczas trwania zajęć poza obręb szkoły.  

10. Podczas wejścia na teren szkoły konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej, 

rękawiczek  (lub dokonania czynności dezynfekcji rąk). Dziecko przekazujemy osobie upoważnionej 

przez dyrektora przy wejściu do budynku szkolnego. 

11. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się 

do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników szkoły, odebrania dziecka w trybie 

natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji. 

 12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora.  

13. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrektora w tym informacjami na temat 

zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki 

dostępnymi dla Rodziców. 



 14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku 

zarażenia COVID-19. …………………………………….  

 

……………………………………  

(miejscowość, data)                                                                          (czytelny podpis rodzica/ opiekuna) 
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OŚWIADCZENIE 

 

 Imię i nazwisko rodziców: ………………………………………….…………. 

 Imię dziecka: …………………………………………………….…………….. 

 Miejscowość, data: ………………………………………………….…………. 

 Niniejszym oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą dziecko nie ma i nie miało 

kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, nikt z rodziny nie przebywa na kwarantannie ani w domowej 

izolacji. Dziecko jest zdrowe. Mam pełną świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą koronawirus. 

Biorę pełną odpowiedzialność za dobrowolne przyprowadzanie dziecka do placówki.  

 

                                                                                                                                  czytelny podpis rodzica: 
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Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała 

  

……………………………………………………………  

Imię i nazwisko dziecka 

 Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, wyrażam zgodę na 

przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych mojego dziecka - dane mogące świadczyć 

o zdrowiu dziecka pozyskane w wyniku pomiaru temperatury ciała.  

Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu profilaktyki zdrowotnej prowadzonej z uwagi na 

stan zagrożenia epidemiologicznego związany z chorobą COVID-19 i wywołującym ją koronawirusem 

SARS-CoV na podstawie wydanych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz 

przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych [Dz.U.2020.374).  

Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do: Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi 

przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 RODO. Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest Dyrektor Szkoły/Przedszkola. Został powołany Inspektor ochrony danych 

osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail 

iod2@synergiaconsulting.pl Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do: dostępu do treści swoich 

danych, na podstawie art. 15 RODO, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, na 

podstawie art. 16 RODO, żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, do przenoszenia 

danych, na podstawie art. 20 RODO, przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 

Rozporządzenia RODO, ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO. Dane po ustaniu celu 

dla którego zostały zebrane zostaną usunięte. Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest na 

stronie internetowej Administratora danych.  

 

………………………………………………………  

Data, miejsce i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 
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PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA  DZIECI DO I ZE  SZKOŁY PODCZAS PANDEMII 

1. Rodzic przyprowadzając dziecko, po wejściu na teren szkoły  udaje się do głównego 

wejścia, gdzie dziecko odbierane jest przez osobę do tego upoważnioną przez dyrekcję.  

2. Wchodząc na teren szkoły Rodzic dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki oraz koniecznie 

musi mieć zasłonięte usta i nos. 

3. Rodzic ogranicza czas przebywania z dzieckiem do minimum tak, by umożliwić sprawne 

przyprowadzanie dzieci przez pozostałych rodziców . 

4. Przy rodzicu dziecko ma mierzoną temperaturę.  

5. Rodzic ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury, w przeciwnym wypadku 

osoba do tego upoważniona przez dyrekcję ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do 

szkoły.  

6. Dzieci do placówki nie wnoszą żadnych rzeczy z domu.  

7. Do placówki Rodzic może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.  

8. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia (katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) 

będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać 

dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu.  

W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się  

z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel zawiadomi właściwe 

organy służby zdrowia.  

9.  Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji, bezwzględnie 

zakazuje się przyprowadzenia dziecka do szkoły. 

10. Do szkoły dzieci należy przyprowadzić  w wyznaczonych godzinach ustalonych wcześniej.  

11. Rodzice odbierają dzieci w wyznaczonej godzinie zachowując te same środki ostrożności, 

które obowiązuję przy przyprowadzeniu. 

12. W momencie przejęcia dziecka przez Rodzica, dziecko nie powraca już do sali. Jeżeli 

czegoś zapomniało zabrać, czyni to następnego dnia. 

 

 


