
 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w 

Żorach – Szkole Podstawowej  nr 8  
1. Podstawa prawna 

1) 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.). 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148, z późn. zm.) 

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych 

ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697 z poźn. 

zm.). 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. 

poz.69, z późn. zm.) 

5) Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 roku 

dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego. 

6) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat wydane na art. 8a ust.5 pkt 2 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz 

z 2020 r. poz. 322, 374 i 567). 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-

19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkoły w SP nr 8 obowiązują specjalne Procedury 

bezpieczeństwa. 

  

  

I. Cel procedury  

  

Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 

dzieci objętych opieką placówki oraz pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii 

koronawirusa COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 8 im. A. Mickiewicza w  Żorach  

zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz MEN w związku 

z przywróceniem zajęć opiekuńczo – wychowawczych w klasach 1 – 3. 

  



II. Zakres procedury  

  

Niniejsze ustalenia dotyczą wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej Nr 8 im. A. 

Mickiewicza+ w Żorach  świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii 

koronawirusa COVID-19, zobowiązanych postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice 

zobowiązani są znać  i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.  

 

III Informacje ogólne 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej nr 8 

w  Żorach, zwanej dalej szkołą lub placówką, odpowiada Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 8 w Żorach, zwany dalej dyrektorem. 

2. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3. Szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00.  

 

IV. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do/ ze szkoły  

  

1. Dzieci do szkoły przyjmowane są po złożeniu podpisanego przez rodzica oświadczenia 

dotyczącego stanu zdrowia dziecka oraz zapoznania się z przyjętymi procedurami postępowania 

w szkole w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 (załącznik nr 2).  

2. Rodzic/opiekun nie może wchodzić z dzieckiem do placówki; przy wejściu głównym do szkoły 

dyżuruje pracownik zaopatrzony w indywidualne środki higieny osobistej, który pojedynczo 

odbiera dzieci i odprowadza je do szatni, a następnie do pomieszczenia, w którym odbywają się 

zajęcia opiekuńcze. Po zajęciach dziecko jest przekazane rodzicowi/opiekunowi w ten sam 

sposób. 

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min. 2 metry.  

4. Rodzice mają obowiązek przestrzegania wszelkich środków ostrożności (m. in.  osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe). Rodzice i opiekunowie przyprowadzają / odbierają dziecko pojedynczo 

(1 rodzic/opiekun, 1 dziecko)  

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

6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, 

pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go 

zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) 

z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi 

o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. 

7. Dzieci do szkoły mogą być przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe.  

8. Po wejściu do szkoły dziecko umieszcza zużytą, jednorazową maseczkę w specjalnie oznaczonym 

koszu. 



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

przyprowadzać dziecka do szkoły.  

10. Na terenie szkoły nie mogą przebywać nieupoważnione osoby.  

11. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym jeżeli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów (załącznik nr 3)  

12. Dziecko bez objawów chorobowych (kaszel, katar, itp.) jest przyjmowane do szkoły.  

13. Pracownik obsługi przekazuje dziecko nauczycielowi.  

  

V. Procedury organizacji opieki w szkole 

  

1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przez dziennik 

elektroniczny, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. 

2. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci oraz 1 nauczyciel. Grupa dzieci przebywa w 

wyznaczonej i stałej sali. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami 

opiekunowie.   

3. Z sali zostają usunięte wszelkie przedmioty trudne w codziennej dezynfekcji.  

4. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.  

5. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

podmiotu, wynoszący min. 1,5 metra.  

6. Pracownik obsługi na bieżąco dezynfekuje przybory używane przez dziecko.  

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały powieszone instrukcje prawidłowego mycia 

rąk.  

8. W szkole dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach). 

9. W razie konieczności pracownik obsługi korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek, przyłbic 

oraz fartuchów ochronnych.  

10. Po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety dzieci muszą myć regularnie 

ręce wodą z mydłem.  

11. Do komunikacji pomiędzy nauczycielem/dyrektorem a rodzicami używane będą telefony podane 

przez rodzica w oświadczeniu.  

12. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe budynku są zamykane. 

13. Na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do szkoły znajdują się numery telefonów do 

organu prowadzącego, stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi 

należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się 

na terenie placówki.  

 

 

 

VI Zadania dyrektora i pracowników szkoły 

 

1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym szkołę zapewnia: 

1) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń 

szkoły oraz sprzętów znajdujących się w szkole; 



2) Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, w każdej sali, w której przebywają uczniowie  

na stołówce, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla 

pracowników, którzy odbierają rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu 

sprzątającego; 

3) Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz 

instrukcje dotyczące dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem dezynfekującym; 

4) Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki 

oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia); 

5) Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia przekazuje wszystkim pracownikom, jak 

i rodzicom. 

2. Dyrektor: 

1) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie  z powierzonymi 

im obowiązkami; 

2) dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których 

nie da się skutecznie zdezynfekować; 

3) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce; 

4) kontaktuje się z rodzicami/opiekunem prawnym– telefonicznie, w przypadku stwierdzenia 

podejrzenia choroby u ich dziecka; 

5) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika; 

6) współpracuje ze służbami sanitarnymi; 

7) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia; 

8) zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a 

dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę 

możliwości ci sami opiekunowie; 

9) informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia za pomocą dziennika elektronicznego. 

3. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest: 

1) Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej: 

a. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym 

zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, 



b. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 

c. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują; 

2) Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki; 

3) Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci; 

4) Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa; 

5) Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m. 

4. Pracownik kuchenny nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz wychowawcami, opiekunami 

dzieci. 

5. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują: 

1) Ciągi komunikacyjne – myją; 

2) Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty 

stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, 

szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują; 

3) Na bieżąco prowadzą bieżącą dezynfekcję toalet. 

4) Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani 

innych pracowników na wdychanie oparów; 

5) Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.; 

6) Pracują w rękawiczkach. 

6. Wychowawcy, opiekunowie:  

1) sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy 

chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp; 

2) dbają o to by, dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, 

3) dbają o to, by odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosiły min. 1,5 metra (1 

uczeń – 1 ławka szkolna), 

4) dbają o to, by każdy uczeń posiadał własne przybory i podręczniki, które mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia – uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą, 

5) dbają o to, by uczeń korzystający z laptopa, nie udostępniał go innej osobie, 

6) wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to 

konieczne także w czasie zajęć; 



7) dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej 

grupy; 

8) dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów; 

9) nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci; 

10) zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m. 

 

  

VII. Procedura przebywanie na placu zabaw  

  

1. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły.  

  

VIII. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19  

  

a) U dziecka  

1. Do szkoły uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.  

2. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka,  nie powinni 

przychodzić do szkoły, ale powiadomić dyrektora szkoły oraz skontaktować się telefonicznie ze 

stacją sanitarno - epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.  

3. W przypadku wystąpienia u dziecka w trakcie pobytu w szkole niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora 

szkoły i odizolować go od dzieci zdrowych.  

4. W szkole wyznaczono i przygotowano pomieszczenie służące do odizolowania dziecka, u którego 

zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej 

oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie 

przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy  po poinformowaniu ich o 

zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.  

5. Rodzice zobligowani są do powiadomienia powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej o 

fakcie występowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka.  

Pracownicy szkoły zobowiązani są do ścisłego stosowania się do wydawanych instrukcji i poleceń 

pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz 

dezynfekcji.  

7. W przypadku podejrzenia zarażenia się dziecka konorowirusem należy odizolować teren szkoły 

oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po 

kontakcie z pracownikami stacji sanitarno – epidemiologicznej.   

  

b) Pracownika  

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

wskazujących na chorobę zakaźną. Przed wejściem na teren szkoły pracownik obsługi mierzy 

temperaturę termometrem bezdotykowym.  



2. Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi 

problemami zdrowotnymi.  

3. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nie 

przychodzą do pracy, są zobowiązani o tym fakcie powiadomić dyrektora szkoły oraz 

skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.  

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem, dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy, wstrzymuje 

przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadamia właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną.  

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy odizolować oraz poddać 

gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.  

6. Pracownicy szkoły są zobowiązani do ścisłego stosowania się do wydawanych instrukcji i poleceń 

pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

  

c) Zasady ogólne  

1. Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach wspólnych 

placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

2. Istnieje możliwość wdrożenia dodatkowych procedur zgodnie z zaleceniami państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego.   

3. Dyrektor powiadamia organ prowadzący o zagrożeniu epidemiologicznym w placówce.  

4. Numery telefonów stacji sanitarno - epidemiologicznej, służb medycznych znajdują się na tablicy 

informacyjnej, a rodziców dzieci przebywających w szkole znajdują się w dzienniku lekcyjnym, 

sekretariacie szkoły oraz gabinecie dyrektora.  

 

 IX Żywienie 

1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki. 

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.  

3. Dzieci przed posiłkiem myją ręce. 

4. Dzieci spożywają posiłki na stołówce przy stolikach, a po skończonym posiłku wyznaczony 

pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), 

przy których spożywane były posiłki.  

5. Posiłki dzieciom podają pracownicy obsługi przypisani do danej grupy. 

X Konsultacje dla uczniów klas 4-8 

1. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. 

2. Grupa nie może liczyć więcej niż 6 osób. 

3. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla  uczniów  klas IV-VIII. 

4. Harmonogram konsultacji zostanie ogłoszony przez Dyrektora SP nr 8 na stronie internetowej 

szkoły i/lub przez dziennik elektroniczny. 



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

choroby zakaźnej, o czym zaświadczają rodzice/opiekunowie prawni poprzez pisemne 

oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i jego rodziny.  

6. Uczeń dostarcza oświadczenie o stanie zdrowia udając się do szkoły. Wzór oświadczenia 

umieszczony jest na stronie internetowej szkoły, stąd rodzice/opiekunowie prawni mogą je 

pobrać.  

7. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia podpisują również zgodę ( do pobrania na stronie 

internetowej szkoły) na udział ucznia w konsultacjach i zobowiązani są do zapoznania się oraz 

ucznia z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas konsultacji. Dokumenty 

umieszczone są na stronie internetowej szkoły. 

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

osoba na kwarantannie lub w izolacji.  

9. W trosce o wspólne bezpieczeństwo na czas obowiązujących obostrzeń rodzice/opiekunowie 

prawni   mają całkowity zakaz przebywania w budynku szkoły. 

10. W drodze do i ze szkoły Uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans 

społeczny. 

11. Uczeń wchodzi do szkoły sam, dezynfekuje ręce po wejściu do szkoły. Okrycie wierzchnie 

oraz zmienione obuwie, dzieci pozostawiają w szatni. 

12. Uczeń przychodzi na konkretną godzinę konsultacji, by unikać większych skupisk uczniów, 

zachowuje dystans społeczny 2 m, przebywając na korytarzu, w toalecie oraz na terenie szkoły. 

13. W trakcie pobytu dłuższego w szkole – Uczeń powinien często myć ręce wodą z mydłem i 

nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans społeczny 2 m, a także unikać dotykania 

oczu, nosa i ust. 

14. Uczeń powinien w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania. 

15. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zobowiązany jest zgłosić ten fakt 

odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić   w zastępstwie innego ucznia. 

16. Dziecko przed wejściem do sali ma obowiązek umycia dłoni mydłem, po tym bezpośrednio 

udaje  się do wyznaczonej na konsultacje sali. 

17. Uczniowie i opiekunowie przebywają w wyznaczonych salach w maseczkach lub przyłbicy. 

Dodatkowo opiekunowie mają założone rękawiczki. Po rozpoczęciu zajęć nauczyciel decyduje 

czy uczeń może zdjąć ochronę twarzy, czy nie, każdorazowo pyta również ucznia o jego zdanie 

w tej kwestii. 

18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego podczas organizacji konsultacji Szkoła 

będzie rygorystycznie przestrzegać zasad: 

- 4 m2 na osobę,  

- 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami  

- 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji 

- maksymalnie 6 osób w grupie 



19. Sala lekcyjna jest  dezynfekowana bezpośrednio po konsultacjach każdej z grup, lub po 

konsultacjach indywidualnych, a podczas konsultacji zachowane są warunki reżimu 

sanitarnego. Sala jest wietrzona co najmniej raz na godzinę. 

20. Po zakończeniu konsultacji w danym dniu– przeprowadzone będzie dezynfekowanie 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, 

poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w sali, gdzie odbyły się konsultacje. 

21. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni podmiotu, wynoszący 2 m. 

22. W sali może znajdować się maksymalnie 6 osób. 

23. Uczeń zaopatrzony jest w  przybory do pisania, podręczniki przyniesione z domu, niemożliwe 

jest pożyczanie ich od innych uczniów, nauczycieli.  

24. Na konsultacjach istnieje możliwość poprawy sprawdzianów, wyjaśnienia trudnych dla ucznia 

zagadnień, co uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi, wysyłając  informację do 

nauczyciela przez dziennik elektroniczny. 

25. W razie braku możliwości poprawy w trybie zdalnym, jest taka możliwość  na terenie szkoły.  

26. Nauczyciel jest obecny na konsultacjach po wcześniejszym zgłoszeniu się ucznia, który ma 

potrzebę skorzystania z nich (uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela 2 dni wcześniej). 

27. Terminy i godziny konsultacji zostaną podane do wiadomości uczniów i rodziców po zebraniu 

przez szkołę deklaracji. 

 

XI. Odpowiedzialność  

  

1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznane z nią pracowników oraz rodziców jest 

dyrektor szkoły.  

2. Pracownik składa pisemne oświadczenie, że zapoznał się z postanowieniami regulaminu i 

jednocześnie zobowiązuje się do jego przestrzegania. (załącznik nr 1).  

3. Rodzice zostają zapoznani z procedurą poprzez dziennik oraz na stronie internetowej szkoły.  

4. Pracownik wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie pandemii odpowiedzialny jest za 

przestrzeganie zasad zgodnie z niniejszą procedurą.  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 1 do Procedury postepowania w trakcie pandemii 

koronawirusa COVID-19  
       w Szkole Podstawowej nr 8 im. A.Mickiewicza w Żorach 

 obowiązującej od dnia 25 maja 2020r.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Oświadczenie 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem / zapoznałam się z postanowieniami 

procedury postepowania w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 w Szkole 

Podstawowej nr 8  im. A.Mickiewicza w Żorach obowiązującymi od dnia 25  

maja 2020 r.  i zobowiązuję się do jej przestrzegania. 

 

 

 

………………………………………….. 

data i podpis pracownika 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



załącznik nr 2  

do Procedury postepowania w trakcie 

pandemii koronawirusa COVID-19  

w Szkole Podstawowej 8 im.A.Mickiewicza w Żorach 

obowiązująca od dnia 25 maja 2020r.  

 

 

Oświadczenie 

 

dotyczące stanu zdrowia dziecka oraz zapoznania się z przyjętymi procedurami 

postępowania    w szkole w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19  
 

 

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

Imię i nazwisko dziecka  

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

Imię i nazwisko rodzica/rodziców (opiekunów prawnych)  

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

Numery telefonu do kontaktu  

 

 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn ……………………………………… nie miał kontaktu z 

osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny i otoczenia nie 

przebywa na kwarantannie oraz nie przejawia widocznych oznak choroby. Na dzień złożenia 

oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak 

chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle 

mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). Zobowiązuję się niezwłocznie 

poinformować placówkę o wystąpieniu ww. oznak chorobowych i nie przyprowadzać chorego 

dziecka do placówki. 

 

 

…………………………….. 

(data i czytelny podpis rodzica) 

 

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za 

dobrowolne posłanie dziecka do placówki w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz, że znane 

mi jest ryzyko na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka mimo wprowadzonych w  placówce 

obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych. 

 

 

…………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica) 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem 

sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 



 

..………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica) 

 

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej 

rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na COVID – 19. 

 

..……………………… 

(data i czytelny podpis rodzica) 

 

 

 

 

Zapoznałam/em się z informacjami udostępnianymi przez Dyrektora szkoły, w tym z  informacjami 

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

placówki dostępnymi dla Rodziców.  

……………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica) 

 

 

 

 
 

 
  



załącznik nr 3 

do Procedury postepowania w trakcie 

pandemii koronawirusa COVID-19  

w Szkole Podstawowej 8 im.A.Mickiewicza w Żorach 

obowiązująca od dnia 25 maja 2020r.  

 

 

 

 

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA  

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 oraz wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych - edukacja 

wczesnoszkolna oświadczam, że: 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………….wyrażam zgodę na 

pomiar temperatury ciała mojego dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych.  

Zgoda dotyczy mojego dziecka: ………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………….. 

(data i podpis) 

 
  



załącznik nr 4 

do Procedury postepowania w trakcie 

pandemii koronawirusa COVID-19  

w Szkole Podstawowej 8 im.A.Mickiewicza w Żorach 

obowiązująca od dnia 25 maja 2020r.  

 
 
 

 
 

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)NA UDZIAŁ DZIECKA W 

KONSULTACJACH PRZEDMIOTOWYCHDLA KLAS 4- 8  
 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna...........................................................    

      (imię i nazwisko)                                                   

w konsultacjach przedmiotowych organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 8 im. A. 

Mickiewicza  w Żorach w dniu………………………… z przedmiotu/ów: 

............................................................................................................ prowadzonych przez 

nauczycieli danego przedmiotu w niżej wymienionych dniach/godzinach 

.......................................................................................................... Jednocześnie wyrażam zgodę 

na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przy wejściu dziecka do szkoły. 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data) (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
 


