
Procedury postępowania w czasie zagrożenia zakażeniem lub na wypadek 

podejrzenia zachorowania na COVID-19 w Publicznej Szkole Podstawowej 

Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego 
 

 

Podstawa prawna: 

1. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)  

2. Ustawa 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. poz. 374 , z późn. zm).  

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z 

późn. zm.)  

4. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN dostęp 

do Internetu w dniu 15.05.2020r. dla edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men 

 

 

 

ROZDZIAŁ I 

CEL PROCEDURY 

 

§ 1 

 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku pobytu w szkole 

uczniów zgłoszonych przez rodziców do udziału w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych 

w kl. I-III, konsultacji dla uczniów lub organizacji zajęć rewalidacyjnych  oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom. 

  

 

ROZDZIAŁ II 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY 

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem procedury jest: 

a) określenie zasad postępowania z dzieckiem w okresie epidemii, 

b) określenie zasad postępowania z dzieckiem  przejawiającym objawy choroby, 

c) określenie zasad higieny w klasach I-III oraz innych uczniów przebywających na terenie 

szkoły, 

d) określenie zadań rodziców i pracowników szkoły.  

 

2. Zakres stosowania dotyczy pracowników szkoły, uczniów przebywających w obiekcie 

szkoły za wiedzą i zgodą dyrektora, a także rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.  

 

3.W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas zagrożenia wirusem CIVID-19 wszyscy 

pracownicy, rodzice są zobowiązani do bezwzględnego zapoznania się i stosowania zapisów 

niniejszej procedury.  

  

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


 

ROZDZIAŁ III 

 

ZADANIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

 

§ 3 

 

1. Zadania rodziców: 

a) zapoznają się z procedurą obowiązującą w szkole i stosują do jej zapisów, 

b) podpisują stosowne zgody i oświadczenia, zgodnie z procedurą, 

c) przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dzieci, bez kataru, kaszlu, podwyższonej 

temperatury, 

d) nie wchodzą do budynku szkoły poza niezbędnymi, wyjątkowymi sytuacjami, 

e) kontakty z nauczycielami i wychowawcami utrzymują za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego 

f) podczas oczekiwania na przyjęcie dziecka do szkoły oraz przy odbieraniu dziecka ze 

szkoły zachowują obowiązujący reżim sanitarny (maseczki, 2 m. odległości od innej 

osoby),  

g) utrzymują kontakt ze szkołą poprzez udostępnienie aktualnych numerów telefonów 

oraz odbieranie każdego telefonu ze szkoły, 

h) niezwłocznie odbierają ze szkoły dziecko, w przypadku stwierdzenia oznak choroby. 

 

2. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły:  

a) sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi przebywającymi w szkole wg zadań 

przydzielonych przez dyrektora szkoły w harmonogramie, 

b) systematycznie prowadzą ewidencję czasu pobytu dziecka w szkole, 

c) omawiają sytuację epidemiczną i obostrzenia z tym związane z uczniami stosując 

język adekwatny do wieku ucznia oraz wynikające z tej sytuacji obowiązki ucznia, 

d) wdrażają dzieci do regularnego stosowania procedur sanitarnych: mycia rąk po 

przyjściu do szkoły, przed posiłkami, po wyjściu z toalety zgodnie z instrukcją 

poprawnego mycia rąk, 

e) prowadzą nadzór nad preparatami do dezynfekcji,  

f) reagują zgodnie z procedurą na przejawy złego samopoczucia ucznia, 

g) wykonują pracę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, zachowując, w miarę 

możliwości, dystans 1,5 m. między pracownikami, stosując przyznane środki ochrony 

osobistej, nie utrzymują bliskich kontaktów w celach innych niż zawodowe. 

3. Zadania ucznia: 

a) uczeń przychodzi do szkoły zdrowy, w przypadku złego samopoczucia zgłasza ten fakt 

nauczycielowi, 

b) do szkoły przychodzi wyłącznie w terminach wyznaczonych, 

c) podczas pobytu w szkole korzysta wyłącznie z wyznaczonych sal, ciągów 

komunikacyjnych, wyznaczonych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

d) nie kontaktuje się z innymi uczniami spoza grupy, 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ IV 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY  

W Z ZWIĄZKU Z POWROTEM DZIECI DO PLACÓWKI  

OD DNIA 25 MAJA 2020 r.  

 

§ 4 

 

1. Od 25 maja 2020 r. do 26 czerwca 2020 w szkole odbywają się zajęcia opiekuńczo - 

wychowawcze dla klas I – III w godz. 7.00 – 17.00, konsultacje dla uczniów klas.8  

w godzinach 15.00 – 15.45, 16.00 - 16.45. oraz zajęcia rewalidacyjne według ustalonego 

harmonogramu z nauczycielem prowadzącym. 

2.  Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie uczniowie zdrowi, którzy:  

a) każdego dnia przed wejściem do szkoły dostarczą oświadczenie rodzica, że 

zarówno uczeń, jak i osoby wspólnie zamieszkujące z uczniem nie mają oznak 

choroby, nie miały kontaktu z osobą zarażoną, nie przebywają w izolacji lub 

kwarantannie. 

b) jednorazowo dostarczą zgodę podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych na: 

pomiar temperatury dziecka, oświadczenie, że rodzice/ opiekunowie wiedzą  

o stosowaniu środków dezynfekujących, które mogą oddziaływać na dziecko  

z problemami alergicznymi i wyrażają na to zgodę; 

c) w klasach 1-3 dodatkowo dostarczą deklarację rodziców/prawnych opiekunów  

o godzinach pobytu dziecka w szkole oraz oświadczenie o odbiorze dziecka  

z placówki przez wskazane osoby. 

 

3. Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do szkoły nie wchodzi do budynku. 

Zatrzymuje się na wyznaczonym miejscu i oczekuje na wynik pomiaru temperatury 

dziecka. W przypadku wyniku pomiaru wyższego niż 37°C dziecko nie będzie przyjęte 

do szkoły, wraca z rodzicem/opiekunem do domu. W sytuacji, gdy dziecko do szkoły 

przyszło samo, a pomiar wskazuje temperaturę wyższą niż 37°C nauczyciel,  

w porozumieniu telefonicznym z rodzicami, podejmuje decyzję o odesłaniu dziecka do 

domu lub kieruje go do izolatki w oczekiwaniu na rodziców. 

4. Dziecko przyjęte do szkoły dezynfekuje ręce płynem, który umieszczony jest  

w dozowniku przy drzwiach zgodnie z instrukcją dezynfekcji. 

5. Dzieci do placówki nie wnoszą żadnych zbędnych rzeczy (np.zabawek) przyniesionych 

z domu.  

6. Ubranie wierzchnie oraz buty na zmianę powinny być chowane do foliowej reklamówki 

(reklamówka powinna być podpisana) i umieszczone w wyznaczonym boksie szatni. 

7. Podczas odbierania dziecka ze szkoły rodzice oczekują na zewnątrz budynku, 

zachowując dystans społeczny. 

8. Po każdym odbiorze dziecka od rodzica/opiekuna nauczyciel dezynfekuje sobie  ręce. 

9. Należy unikać odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia. 

10. Ustala się następujące formy szybkiego kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka  

na wypadek podejrzenia zakażenia dziecka; kontakt telefoniczny do matki, kontakt 

telefoniczny do ojca, powiadomienie  e-mail, kontakt telefoniczny do dziadków lub inny 

wyznaczony przez rodzica, np. do miejsca pracy. 

11. Rodzic po otrzymaniu informacji o aktualnym stanie zdrowia dziecka ma obowiązek 

odebrać je najszybciej jak to możliwe (w ciągu godziny zegarowej).   

12. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się  

z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, nauczyciel zawiadomi    

właściwe organy. 

13. Rodzic zapewnia dziecku okrycie ust i nosa, napój oraz żywność. 

14. W przypadku kwestii nieuregulowanych tą procedurą, zastosowanie mają zapisy 



procedury ogólnej dotyczącej przyprowadzania/odbierania dzieci. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

ORGANIZACJA OPIEKI PODCZAS ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO  - 

WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W 

KLASACH I-III, KONSULTACJI DLA UCZNIÓW ORAZ ZAJĘĆ 

REWALIDACYJNYCH 

 

§ 5 

 

1. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych organizowane  

są w szkole w okresie od 25 maja 2020r. do 26 czerwca 2020r.  w godz. 7.00 – 17.00, 

konsultacje dla uczniów klas 8 w godzinach 15.00 – 15.45, 16.00 - 16.45. oraz zajęcia 

rewalidacyjne według ustalonego harmonogramu z nauczycielem prowadzącym.zajęcia 

rewalidacyjne.  

2. Ustala się miejsce przebywania poszczególnych oddziałów (sala lekcyjna, hol, 

pomieszczenia sanitarne),  które są niezmienne. 

3. Co tydzień, do środy do godziny 12.00 rodzice uczniów klas 1-3 wysyłają do 

wychowawców klas informacje o chęci uczestniczenia dziecka w zajęciach opiekuńczo – 

wychowawczych od poniedziałku następnego tygodnia. 

4. Ustala się skład poszczególnych oddziałów, który nie ulega zmianie przez tydzień. 

5. Od kolejnego poniedziałku skład oddziału może ulec zmianie ze względu na inną liczbę 

zgłoszonych dzieci na zajęcia opiekuńczo – wychowacze. 

6.  Konkretnym oddziałem opiekują się ci sami, wyznaczeni wychowawcy lub nauczyciele. 

7. Ustala się liczebność każdego oddziału na maksymalnie 12 uczniów,w uzasadnionych 

przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej 

niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj 

niepełnosprawności uczniów.  
8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 

uczeń – 1 ławka szkolna). 

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

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

szkolnymi między sobą. 

10. Ustala się harmonogram dnia dla poszczególnych oddziałów w celu uniemożliwienia 

wzajemnego kontaktu między oddziałami.  

11. Jeśli rodzice ucznia nie zadeklarowali przyprowadzania go do szkoły, będzie dla niego 

kontynuowane zdalne nauczanie.  

12. Szkoła w wyznaczonych salach i w zadeklarowanych przez rodziców godzinach, organizuje 

zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas 1-3, których rodzice zgłosili taką 

potrzebę.  

13. Jedna grupa uczniów przebywa w jednej wyznaczonej sali, pod opieką określonych 

wychowawców lub nauczycieli.  

14. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla uczniów w sali nie może być 

mniejsza niż 4 m2 na dziecko i każdego opiekuna.  

15. Z sali, w której przebywają uczniowie zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany, książki, lalki 

itp).  

16. Pomieszczenia są wietrzone co 1 godz. Przed wietrzeniem uczniowie są wyprowadzani  

z sali. 



17. Dezynfekcję pomieszczenia (stoliki, krzesła, podłogi, półki, parapety) przeprowadza się po 

zakończeniu zajęć.  

18. Dystans społeczny miedzy uczniami i opiekunami wynosi 2 m 

19. Zajęcia na świeżym powietrzu odbywają się z zachowaniem braku kontaktu między 

grupami oraz bezpiecznej odległości między uczniami. 

20. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły.  

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 

§ 6 

 

 

1. Za utrzymanie czystości i przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń odpowiadają 

wyznaczeni pracownicy wg harmonogramu zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. 

2. Prace porządkowe i dezynfekcja obejmują wszystkie pomieszczenia szkoły zgodnie z 

poniższym planem. 

 

Plan prac porządkowych i dezynfekcji 

Pomieszczenie Rodzaj prac Częstotliwość 

Sala zajęć lekcyjnych Dezynfekcja stolików i 

krzeseł 

Dezynfekcja parapetów,  

innych powierzchni np. 

półek 

Codziennie, po 

zakończeniu zajęć lub 

każdorazowo po 

zakończeniu konsultacji 

z uczniem 

Dezynfekcja i mycie 

zabawek 

Codziennie, po 

zakończeniu zajęć 

Mycie i dezynfekcja 

podłóg 

Codziennie, po 

zakończeniu zajęć 

Myciu i dezynfekcji 

klamek, włączników 

elektrycznych 

2 x dziennie, po 

zakończeniu zmiany 

Dezynfekcji 

wykorzystywanego 

sprzętu, np. magnetofon 

Po wykorzystaniu 

Hole Mycie i dezynfekcja 

podłóg w okolicy wejść, 

klamek, poręczy schodów, 

włączników elektrycznych 

Co 2 godz. 

Pozostałe korytarze wraz 

z w/w elementami 

2 X dziennie 

Pomieszczenia biurowe Mycie i dezynfekcja 

wszystkich wolnych 

powierzchni  

Codziennie po 

zakończeniu pracy 

Pomieszczenia sanitarne Mycie i dezynfekcja 

urządzeń sanitarnych 

Mycie i dezynfekcja 

powierzchni płaskich  

Co 2 godz. (9.00; 11.00; 

13.00; 15.00; po 

zakończeniu zajęć z 

dziećmi) 

Izolatka Mycie i dezynfekcja Każdorazowo, po 



wszystkich powierzchni i 

wyposażenia, zmiana 

pościeli i jej pranie w 

temperaturze co najmniej 

60°C 

wykorzystaniu 

Kuchnia  Blaty robocze, 

wykorzystywany sprzęt 

W miarę potrzeb, po 

wykorzystaniu 

Podłogi, klamki, 

włączniki  

Po zakończeniu pracy 

 

3. Fakt przeprowadzenia prac porządkowych i dezynfekcji pracownik rejestruje w 

obowiązującym arkuszu z zapisaniem daty, godziny wykonania pracy oraz opatruje 

podpisem. 

4. Pracownik wykonujący prace porządkowe i dezynfekcję zobowiązany jest do zapoznania 

się z charakterystyką środka dezynfekującego umieszczoną na opakowaniu oraz do 

ścisłego przestrzegania zaleceń producenta: sposobu wykorzystania środka, sposobu 

przechowywania, czasu niezbędnego do wywietrzenia pomieszczenia aby nie narazić 

dzieci i pracowników na wdychanie oparów środka służącego do dezynfekcji. 

5. Pracownicy wykonujący prace porządkowe i dezynfekcję pomieszczeń wyposażeni są w 

ochrony osobiste adekwatne do stosowanych środków chemicznych: rękawice, maseczki 

na usta i nos, fartuchy i obuwie robocze. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

ZASADY POSTĘPOWANIA NA PODEJRZENIA WYPADEK ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 

 

§ 7 

 

1. Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem  

lub zachorowania na COVID-19, obowiązują od dnia 25 maja 2020r. do czasu 

odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne. 

2. Niniejsze zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole 

niezależnie od formy zatrudnienia. 

3. Zasady dotyczą także rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających  

do szkoły.  

4. Zasady nie wyłączają obowiązywania funkcjonujących dotychczas w placówce  

procedur. 

 

§ 8 

 

1. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy 

chorobowe, takie jak:  

1) duszność, 

2) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), 

3) objawy przeziębieniowe, 

4) gorączka, 

5) kaszel, 

6) bóle mięśni i ogólne zmęczenie, 

            nie przychodzi do pracy.  



2. Pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się z Dyrektorem, ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.  

3. W miejscu widocznym umieszczone na terenie szkoły są następujące informacje: 

1) Kontakt do Powiatowej Stacji SANEPiD w Radomiu 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomiu 

 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D:  

tel (48) 345-15-89 

sekretariat: (48) 345-15-94 

fax (48) 333-20-23 

radom@psse.waw.pl 

Telefon alarmowy czynny 24 godziny/dobę oraz w dni ustawowo wolne od pracy 

690-122-050 lub 508 526 676  

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800-190-590 

2) Radomski Szpital Specjalistyczny im. Tytusa Chaubińskiego  

ul. Tochtermana 1 przekształcony w jednoimienny zakaźny: 483615220 

4. Pracownik informuje Dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji 

sanitarno-epidemiologicznej. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty 

od pracy i skierowany do domu, a w razie niemożności samodzielnego powrotu do 

domu, do przygotowanego wcześniej izolatki sali nr 18ag Należy niezwłocznie 

zawiadomić członka rodziny chorego pracownika o konieczności zapewnienia mu 

transportu do domu. 

6. W sytuacji opisanej w pkt. 5 Dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-

epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych 

procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku. 

7. Zadania określone w pkt. 5, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, 

zabezpieczony środkami ochrony osobistej. 

8. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających  

w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywała 

osoba podejrzana o zakażenie. 

9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się od pracy z dziećmi osoby, które 

miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, do czasu uzyskania 

szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. 

 

§ 9 

 

1. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych 

lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt Dyrektorowi i 

niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania ucznia 

ze szkoły 

2. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od pozostałych dzieci. Zostaje 

odprowadzone do przygotowanej wcześniej izolatki sali nr 15a. 

3. Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez 

Dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz 

środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców. 

4. W sytuacji opisanej w pkt. 1, Dyrektor kontaktuje się z rodzicami w celu uzyskania 

mailto:radom@psse.waw.pl


informacji na temat stanu zdrowia dziecka i ewentualnego wdrożenia dodatkowych 

procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku. 

5. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów  i pracowników 

przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły,  

w których przebywał uczeń  podejrzany o zakażenie. 

6. Rodzice ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco 

informować Dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka 

koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-

epidemiologiczną, w celu podjęcia przez Dyrektora odpowiednich działań, zgodnych  

z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszącymi się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

 

§ 10 

 

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik 

zwraca się do Dyrektora szkoły, zaś Dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

2. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między 

pracownikami oraz między pracownikami a Dyrektorem, a także umożliwienia 

szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza 

się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych 

pracowników – za ich zgodą.  

3. W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w pkt. 2, Dyrektor ustala inną 

formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Publicznej 

Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy 

pracownicy szkoły. 

3. Procedury zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz wysłane za 

pomocą dziennika elektroniczego Librus –Synergia do wszystkich pracowników  

i rodziców/opiekunów prawnych uczniów. 

4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25.05.2020r.  do odwołania przez Dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego  

w Radomiu. 

 

 

Wykaz załączników: 

1. Oświadczenie codzienne o stanie zdrowia dziecka i domowników. 

2. Oświadczenia rodziców. 

3. Deklaracja pobytu dziecka w szkole dla rodzica ucznia klas 1-3, upoważnienie do 

odbioru dziecka ze szkoły przez wskazane osoby. – klasy 1-3 

Zgoda rodzica na udział w zajęciach rewalidacyjnych 

Zgoda rodzica na udział dziecka w konsultacjach z nauczycielem 

4. Instrukcja zakładania i zdejmowania maseczki. 

5. Instrukcja mycia rąk. 



6. Instrukcja dezynfekcji rąk. 

7. Instrukcja prawidłowego zakładania i zdejmowania rękawiczek.   



Załącznik nr 1 

 
 

Radom , dn. ………………….. 

 

 

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka 

uczęszczającego do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu 

w okresie pandemii COVID-19 
 

Ja niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że zarówno moje dziecko  

 

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

Imię i nazwisko dziecka, klasa 

 

jak i wszyscy domownicy są zdrowi, nikt z domowników, w okresie ostatnich 14 dni:  

o nie przebywa lub nie przebywał w kwarantannie  

o nie przebywał w transmisji koronowirusa 

o nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie 

koronawirusem 

o u mojego dziecka nie występują objawy: gorączka, kaszel, uczucie duszności lub inne 

niepokojące objawy. 

*właściwe zakreślić 

                                                                                                            

 

 

podpis rodzica ……..………………………  
 

 

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej 

Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, 

w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.  

 

Radom, dnia ...................... 

 

 

 

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

Czytelny podpis rodzica 

 

 

Art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze 

zm.) ma następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód  

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 

lat 8.” 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Oświadczenia rodzica ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu w sprawie udziału w zajęciach opiekuńczo 

– wychowawczych w okresie trwania pandemii COVID -19 

     

 Imię i nazwisko ucznia……………………………………….../Klasa……………………… 

 

 

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. Wiem, 

że w trakcie zabiegów dezynfekcji stosowane będą środki chemiczne mogące powodować 

objawy alergii. 

 

 

podpis rodzica ………….………………….  

 

                                                                                                                                 

Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego 

dziecka  termometrem bezdotykowym, przy wejściu dziecka do budynku, a także w razie 

wystąpienia objawów chorobowych. 

                                   

 

podpis rodzica……………………………… 

 

 

Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Publicznej 

Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego, pomimo 

stosowanych procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz zastosowanych środków 

ochronnych, może dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19. Rozumiem i podejmuję 

ryzyko zakażenia oraz wystąpienia powikłań choroby COVID-19, a także przeniesienia 

zakażenia na inne osoby, w tym członków mojej rodziny. 

                                                                                                              

podpis rodzica ……………………………. 

                                                                                                                                 

Zobowiązuje się do przyprowadzania do szkoły wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, 

kaszlu, podwyższonej temperatury ciała. 

Zobowiązuję się w trybie pilnym (w ciągu godziny) odebrania dziecka z placówki w razie 

wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w szkole. 

 

 podpis rodzica ……………………………. 

Pilny aktualny kontakt telefoniczny: …………………………………….. 

 

Data …………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego………………………… 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Deklaracja rodzica (opiekuna prawnego) dziecka 

uczęszczającego do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu na zajęcia opiekuńczo – 

wychowawcze w okresie pandemii COVID-19 
   
 

Oświadczam, że w związku z moim powrotem do pracy od dnia 25.05.2020r. nie mam  

 

możliwości zapewnienia dziecku……………………………………………………… 

       Imię i nazwisko ucznia/Klasa 

całodziennej opieki w domu. 

Moje dziecko uczęszczać będzie na zajęcia: 

 
 

………………………………………………………….. 

DEKLAROWANY TYDZIEŃ (DATA) 

 

Deklaruję pobyt dziecka w szkole w godzinach: 

Poniedziałek - od godz……………….do godz………………. 

Wtorek - od godz……………………..do godz……………… 

Środa - od godz………………………do godz………………. 

Czwartek – od godz…………………….do godz……………… 

Piątek – od godz………………………..do godz………………. 

 

 

podpis rodzica …………………………… 

 

 

Podaję numery telefonów umożliwiające szybki kontakt szkoły z nami ( rodzic/opiekun) 

oraz zobowiązuję się do każdorazowego odbioru telefonu z placówki. 

 

………………………………………………………………..tel…………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

 

……………………………………………………………….tel……………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

 

Oświadczam, że dziecko będzie odbierane przez wskazane osoby po okazaniu dowodu 

osobistego: 
………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

podpis rodzica …………………………… 



………………………………………………  

imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)  

 

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka  

 

………………..………………………………… 

(Imię i nazwisko dziecka, klasa)  

uczęszczającego do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu  

w okresie pandemii COVID-19 na zajęcia rewalidacyjne 
 

 

Oświadczam, iż w związku ze zmianami wprowadzonymi przez MEN od dnia 18.05.2020r. 

związanymi z możliwością prowadzenia w szkole bezpośrednich zajęć z wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć 

rewalidacyjnych moje dziecko będzie korzystało z przyznanych mu zajęć rewalidacyjnych na 

terenie placówki w terminie ustalonym z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 

 

 Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z ogólnymi procedurami obowiązującymi  

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego  

w związku z pobytem dzieci w szkole oraz prowadzenia zajęć rewalidacyjnych na terenie 

placówki.  

 

  

Ważny aktualny kontakt telefoniczny: …………………………………………  

 

 

 

…..…….……………….…….………………..  

Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)  

 

 

Radom, ……………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



………………………………………………  

imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)  

 

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka  

………………..………………………………… 

(Imię i nazwisko dziecka, klasa)  

uczęszczającego do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu  

w okresie pandemii COVID-19 na konsultacje z nauczycielem 
 

Oświadczam, iż w związku ze zmianami wprowadzonymi przez MEN od dnia 25.05.2020r. 

związanymi z możliwością prowadzenia w szkole konsultacji dla uczniów klasy VIII szkoły 

podstawowej moje dziecko będzie korzystało z konsultacji na terenie placówki w terminie 

ustalonym z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 

 

 Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z ogólnymi procedurami obowiązującymi  

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego  

w związku z pobytem dzieci w szkole oraz prowadzenia konsultacji na terenie placówki.  

 

  

Ważny aktualny kontakt telefoniczny: …………………………………………  

 

 

 

…..…….……………….…….………………..  

Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)  

 

 

Radom, ……………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Załącznik nr  4 
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