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Procedury bezpieczeństwa dotyczące realizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych  

w klasach I-III 

w Szkole Podstawowej w Młodzawach w okresie pandemii COVID-19 

od 25 maja 2020 r. do odwołania 

 

Postanowienia ogólne 

Od 25 maja br. uczniowie klas I-III mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych 

z możliwością zajęć dydaktycznych. 

Organizacja zajęć  uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

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

 

Decyzja o potrzebie uczęszczania dziecka do szkoły powinna być podjęta przez 

rodziców/opiekunów prawnych w uzasadnionych przypadkach, po przeanalizowaniu ryzyka 

związanego z zachorowaniem na COVID-19.  Rodzic, deklarując potrzebę uczęszczania dziecka 

na wybrane zajęcia,  jest zobowiązany do wypełnienia stosownej deklaracji, która stanowi załącznik 

nr 1 niniejszej procedury. 

 

Praca szkoły w reżimie sanitarnym 

1. Do placówki mają wstęp tylko zdrowi pracownicy szkoły i uczniowie. 

2. Niedopuszczalne jest przyjście ucznia do szkoły, jeśli w jego najbliższym środowisku 

przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej. 

3. Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grupy na zajęciach ogranicza się do 12 osób. 

4. Każda grupa uczniów przebywać będzie w wyznaczonej sali. W zakresie opieki nie 

obowiązuje dotychczasowy podział na klasy. 

5. Pobyt ucznia w szkole jest rejestrowany przez nauczyciela sprawującego nad nim opiekę. 

Jeżeli uczeń ma symptomy zakażenia koronawirusem i pomiar temperatury będzie 

podwyższony, uczeń nie zostanie w tym dniu przyjęty do placówki. 

6. Należy zadbać o to, aby sale lekcyjne/klasopracownie były wietrzone raz na godzinę, w 

czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

7. Każdy nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, adekwatnie do potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż co 45 min. 
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8. Minimalna przestrzeń dla uczniów podczas zajęć w sali lekcyjnej nie może być mniejsza niż 

4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. 

9. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń –1 

ławka szkolna). 

10. W sali, w której będą odbywać się zajęcia nie może być przedmiotów czy sprzętów, których 

nie można skutecznie zdezynfekować. 

11. Uczniowie posiadać będą 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 powinien zabierać ze sobą na zajęcia  niepotrzebnych przedmiotów. 

13. Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 

14. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami 

przebywającymi na zajęciach. 

15. Urządzenia terenowe i sprzęt na placu zabaw powinny być regularnie czyszczone z użyciem 

detergentu lub dezynfekowane. Jeżeli nie ma takiej możliwości, zabezpiecza się je przed 

używaniem. 

16. Nie wolno organizować żadnych wyjść poza teren szkoły. 

17. Nauczyciele prowadzący zajęcia powinni przygotować drogi szybkiej komunikacji z 

rodzicami (wykaz telefonów w dostępnym miejscu). 

18. Opiekunowie uczniów powinni zachować dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 

1,5 m. 

19. Personel pomocniczy nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem 

prowadzącym zajęcia. 

20. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa, wprowadzane są zasady szczególnej ostrożności, dotyczące 

zabezpieczania pracowników (odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny do 

dezynfekcji, dystans społeczny). 

21. Organizuje się zmianowe wydawanie posiłków. 

22. Obecność osób trzecich w szkole zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, przy 

zachowaniu wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 
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Obowiązki rodziców 

1. Rodzice/opiekunowie  prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami 

bezpieczeństwa w obowiązującymi na terenie placówki. 

2. Chęć udziału ucznia w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć 

dydaktycznych w klasach I-III  rodzice zgłaszają pisemnie do dyrektora szkoły. 

3. Rodzic wypełnia stosowną do potrzeb deklarację uczęszczania do szkoły (przykładowy 

wzór deklaracji zawiera załącznik nr 1) Dostarcza ją na dwa dni robocze przed 

rozpoczęciem zajęć do godziny 1500. W przypadku przesłania skanu wypełnionej i 

podpisanej deklaracji na adres e-mail szkoły, oryginał dostarcza pierwszego dnia 

przyjścia dziecka do szkoły.  

4. Na podstawie złożonych deklaracji, dyrektor kwalifikuje uczniów, którzy będą w pierwszej 

kolejności uczęszczali do szkoły. 

5. Rodzice zobowiązani są na bieżąco do przekazywania dyrektorowi lub wychowawcy 

istotnych informacji o stanie zdrowia ucznia. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Mają też obowiązek zgłoszenia powyższej sytuacji dyrektorowi 

szkoły. 

7. Do szkoły przyjmowani są tylko zdrowi uczniowie, to znaczy bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,5oC, katar, kaszel, biegunka, 

duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). 

8. Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii (np. katar, kaszel) oraz niemożności 

stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem,  

w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej 

u dziecka alergii wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego. 

9. W czasie pobytu ucznia w szkole rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odbierania 

telefonów z placówki. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są także do: 

a) zmierzenia dziecku temperatury przed jego wyjściem do szkoły, 

b) bezwzględnego pilnowania, aby dziecko nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów, 

zabawek do placówki, 
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c) systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu 

rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i 

ust oraz o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania, 

d) zapewnienia dziecku maseczki. 

11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do i ze szkoły mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i ich rodziców, 

wynoszący, co najmniej 2 metry. 

12. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej, wyznaczonej w 

szkole, z zachowaniem zasady –1 rodzic z dzieckiem na 15 m2. 

13. Dzieci na konsultacje przyprowadzane/ odbierane będą przez osoby zdrowe. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka 

1. W przypadku ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe np. temperatura powyżej 

37,2 oC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku 

czy węchu i inne nietypowe lub które samo zgłasza złe samopoczucie, stosuje się następujący 

tryb postępowania: 

a) nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji, 

b) nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o stwierdzeniu objawów chorobowych, 

c) wyznaczony przez dyrektora pracownik zabezpiecza się za pomocą fartucha ochronnego, 

maski ochronnej, rękawiczek i bezzwłocznie izoluje ucznia w izolatce oraz pozostaje z nim, 

utrzymując min. 2 m dystans. 

2. Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia ucznia, rodzic jest 

zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 90 

minut. 

3. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami lub jeżeli rodzic nie odbierze dziecka 

w wyznaczonym czasie, nauczyciel informuje o powyższym fakcie dyrektora.  

4. Dyrektor zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Busku -Zdroju  

w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 w celu ustalenia dalszych działań. 

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

potwierdzono wystąpienie zakażenia COVID-19, rodzic ma obowiązek natychmiastowego 

poinformowania o tym dyrektora placówki. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
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1. Osoby dorosłe, wchodzące do budynku powinny zdezynfekować ręce, obowiązkowe są 

również rękawiczki ochronne oraz maseczka, zakrywająca usta i nos.  

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

szczególnie po przyjściu na konsultacje czy po skorzystaniu z toalety. 

3. Dyrektor szkoły zapewnia sprzęt i środki, instruuje pracowników obsługi oraz monitoruje 

prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników 

światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich. 

4. 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, aby dzieci nie 

były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

5. Personel konsultacji i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki 

ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos. 

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych powinny być wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. Należy 

też zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.  

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu 

1. Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących 

na chorobę zakaźną.  

2. O ile to możliwe w pracę z dziećmi nie powinny być zaangażowane osoby powyżej 60 lat 

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.  

3. W szkole wyznacza się pomieszczenie, wyposażone m. in. w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w razie zdiagnozowania 

objawów chorobowych. Izolatka zostaje wyznaczona w małej klasopracowni. 

4. W widocznym miejscu umieszcza się potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych itp. 

5. Procedura postępowania na wypadek zarażenia koronawirusem 

1) W przypadku niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy. 

Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia 
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zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem. 

Poinformować o tym pracodawcę. 

2) Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach: www.gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów 

prawa. 

3) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

5) Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wydać zalecenie, aby zastosowały się do 

wytycznych GIS, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

6) W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę lub konsultację do 

właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Wprowadzane wymagania są konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i 

wyjaśnione odbiorcom.  

2. Każdy pracownik szkoły poświadcza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z niniejszą 

procedurą (załącznik 2).  

3. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa obowiązująca w okresie pandemii COVID-19 wchodzi 

w życie z dniem jej publikacji i obowiązuje do czasu zakończenia pandemii COVID-19. 

4. Szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności  

za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19. 

5. Rodzice informowani są poprzez zamieszczenie procedury na stronie internetowej szkoły. 
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    Załącznik nr 1 
 

do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa 

 
Deklaracja uczęszczania ucznia klasy I-III  do szkoły podstawowej  

w okresie pandemii COVID-19 
 

 
Deklaruję uczęszczanie ..........................................................................................  klasa ......................................... 

                                                                        (imię i nazwisko ucznia)                                                                   

do Szkoły Podstawowej w Młodzawach      działającej w czasie stanu pandemii COVID-19  
                     
od dnia       ......................................................................................... w godz. od ………………. do ………………….. 
                                            (dzień-miesiąc-rok) 
 

I. Dane rodziców/opiekunów prawnych ucznia 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: .......................................................................... 
Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji:  
Matka ucznia: tel………. .........................................   Ojciec ucznia: tel. ........................................ 
 
Ze względu na ograniczoną liczbę dzieci w grupie - do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m², 
ustalając kolejność przyjęć, stosuje się zasady określone przez GIS. 
 

II. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu   
 
Matka ucznia:  ......................................................................................................... oświadczam, że:  

    (imię i nazwisko)                                                                                                    

1. □ jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                               

i zwalczaniem COVID-19 (w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych, handlu                                 
i przedsiębiorstwach produkcyjnych), pracownikiem żłobka lub jednostek systemu oświaty, realizującym w 
miejscu pracy zadania związane z zapewnieniem opieki. 
 

2. □ nie jestem pracownikiem realizującym zadania wyszczególnione powyżej, ale potrzebuję zapewnienia 

opieki dziecku w szkole ze względu na wykonywane obowiązki zawodowe w miejscu pracy. 
 
Oświadczam, że aktualnie jestem zatrudniona i aktywnie: 
□ świadczę pracę w siedzibie pracodawcy, 
□ prowadzę działalność gospodarczą, 
□ prowadzę gospodarstwo rolne. 
 
Miejsce pracy (pełna nazwa zakładu pracy)  
 
……………………………………………………………………………………………....................   
 

 
 
Ojciec ucznia: ......................................................................................................... oświadczam, że: 

                      (imię i nazwisko)                                                                                                  

1. □ jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                        
i zwalczaniem COVID-19 (w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych, handlu                                 
i przedsiębiorstwach produkcyjnych), pracownikiem żłobka lub jednostek systemu oświaty, realizującym w 
miejscu pracy zadania związane z zapewnieniem opieki. 
 

2. □ nie jestem pracownikiem realizującym zadania wyszczególnione powyżej, ale potrzebuję zapewnienia 

opieki dziecku w szkole ze względu na wykonywane obowiązki zawodowe w miejscu pracy. 
 
Oświadczam, że aktualnie jestem zatrudniony i podczas pobytu dziecka w szkole aktywnie: 
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□ świadczę pracę w siedzibie pracodawcy, 
□ prowadzę działalność gospodarczą, 
□ prowadzę gospodarstwo rolne. 
 
Miejsce pracy (pełna nazwa zakładu pracy)  
 
……………………………………………………………………………………………....................   
 

III. Dodatkowe informacje 

□ dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie, w której występuje niepełnosprawność 

□  dziecko osoby samotnie wychowującej  

□  dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci niepełnoletnich) 
 

IV. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o przebywaniu na urlopie 
Oświadczam, że podczas pobytu dziecka w szkole nie będę korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, 
urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego itp. oraz nie będę przebywać na zasiłku chorobowym, zwolnieniu 
lekarskim/kwarantannie. 
 
V. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 
Oświadczam, że dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.  
Ponadto nie miało świadomego kontaktu: 
 a) z osobą chorą na COVID-19, 
 b) z osobą będącą w izolacji, 
 c) z osobą przebywającą na kwarantannie. 
 
VI. Oświadczenie o pobycie ucznia w szkole 
Oświadczam, że zgadzając się na pobyt ucznia w szkole działającej w czasie stanu pandemii COVID-19 

 
jestem świadomy/świadoma  

 
istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 dziecku, rodzicom/opiekunom 
prawnym, innym domownikom i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń.  
 
VII. Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu ucznia ze szkoły 
Oświadczam, że będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać dziecko ze szkoły we wskazanych godzinach.  
 
VIII. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą na terenie placówki 
w okresie pandemii COVID-19 oraz z procedurą postępowania z uczniem chorym  
w czasie epidemii COVID-19 i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać ich zapisów. 
 
IX. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka. 
 
X. 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

1
. 

 
 
 
 
Młodzawy, dnia ......................                 ....................................                      ………………………… 
                                        ( podpis matki)                                                       ( podpis ojca) 
 
 

                                                 
1 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.” 
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Załącznik nr 2 

……………………………………… 
/imię i nazwisko pracownika/ 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Procedurami realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z 

możliwością zajęć dydaktycznych  w Szkole Podstawowej w Młodzawach od 25 maja 2020r. do 

odwołania.  

 

…………………………      ……………………………. 
/miejscowość, data/             /podpis pracownika/ 
 


