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załącznik nr 20 do protokołu RP nr I.2020.2021 

 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Dyrektora  Szkoły nr 1.2020.2021   
z dnia 28 sierpnia 2020 r.  
 

 

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące  
w  Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu 

 
 

Wstęp: 

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego 

nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich 

pracowników szkoły, uczniów oraz opiekunów dzieci uczęszczających do placówki od 1. września 

2020 r. 

Celem opracowania procedury jest zminimalizowanie ryzyka zakażenia się w placówce wirusem SARS 

Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, opiekunów i dzieci. 

Procedury określają działania, które szkoła  powinna  podjąć celem zminimalizowania zarażenia, 

jednak opiekunowie decydujący się na przyprowadzenie dziecka do placówki są świadomi, że mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z dziećmi, nie da się  

w pełni wyeliminować ryzyka. Istotne jest dobre samopoczucie dzieci i zapewnienie im poczucia 

bezpieczeństwa w trakcie przebywania w placówce.  

Podstawą do opracowania procedury są: 

1) obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS, 

2) Statut Szkoły oraz pozostałe dokumenty regulujące jego funkcjonowanie (w tym HACCP), 

uwzględniające dotychczasowe przepisy, 

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, 

4) wizja lokalna, analiza ryzyka, 

5) potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy. 

 

I. Obowiązki dyrektora placówki: 

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce  

do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał. 

2. Organizuje zajęcia zgodne z potrzebami uczniów i opiekunów: dydaktyczne, opiekuńczo-

wychowawcze, rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka i inne oraz umożliwia korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i stołówki 

szkolnej.  

3. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji. 
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4. Zamieszcza na drzwiach wejściowych informacje o numerach telefonów do właściwej miejscowo 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

5. Wyposaża  szkołę w specjalnie zamykane i opisane kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej. 

6. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych informacji od opiekunów, 

uczniów i pracowników. W porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym i organem 

prowadzącym, może podjąć decyzję o przejściu szkoły na pracę zdalną w przypadku nałożenia 

obowiązku kwarantanny/izolacji na kogoś, kto miał kontakt ze szkołą. 

7. Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, 

uwzględniając konieczny okres dwudniowej kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach. 

8. Zobowiązuje nauczyciela – bibliotekarza do wyznaczenia miejsca składowania oddawanych 

książek oznaczonych datą, w której zostały przyjęte z uwzględnieniem dwudniowej kwarantanny 

dla oddawanych książek. 

9. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub 

pracownika: sala zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (obok smyka). 

10. Zapewnia termometr bezdotykowy. 

11. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia 

wirusem przez któregoś z pracowników, członków ich rodzin, dzieci lub domowników dzieci 

uczęszczających do szkoły. 

12. Zapewnia monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, 

w  tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

13. Wywiesza w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje dezynfekcji. 

II. Nauczyciele zobowiązani są do:  

 

1. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych opiekunów. 

2. Ustalenia z opiekunami i uczniami zakazu przynoszenia przez dzieci z domu zabawek oraz 

wszelkich dodatkowych przedmiotów (nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy 

dopilnować, by dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 

powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy). 

3. Ustalenia nowego kodeksu grupy i wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie 

obowiązują w szkole, w grupie i dlaczego zostały wprowadzone. 

4. Przystosowania sal i przestrzeni dla dzieci, dostosowując ją do reżimu sanitarnego, aby zapewnić 

warunki do skutecznej dezynfekcji w tym przede wszystkim: usuwają z sali wszystkie zbędne   

i trudne do dezynfekcji  przedmioty np. maskotki, dywany itp.                                                                                     

5. Regularnego wietrzenia sal lekcyjnych i korytarzy, co najmniej raz na godzinę.  

6. Przypominania i egzekwowania niedotykania przez dzieci rękami części twarzy, częstego mycia 

rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, itp. 

7. Przypominania podstawowych zasad higieny - zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia 

itp.  w odpowiedni sposób.     

8. Wstrzymania się od organizowania spotkań międzygrupowych. 
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9. Organizowania zajęć dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych,    

rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz 

umożliwiania korzystania z zasobów biblioteki szkolnej i stołówki szkolnej. 

10. Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka. 

11. Niekorzystania z telefonu komórkowego podczas zajęć z dziećmi. 

12. Pracy według ustalonego przez dyrektora harmonogramu pracy. 

 

 

III. Obowiązki pracownika: 

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury  

w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.  

2. Pracownik szkoły używa środków ochrony osobistej  zgodnych z zaleceniami dyrektora szkoły. 

3. Każdy pracownik może przychodzić do pracy jedynie bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  

w izolacji w warunkach domowych. 

4. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów 

choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników, pracownik 

pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz kontaktuje się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod numer 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony 

koronawirusem. 

5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy pracownik często odkaża 

ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce  

i myje ręce zgodnie z instrukcją. 

6. W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzy salę co najmniej raz na godzinę  

i (w miarę potrzeb) wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

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

krzeseł i powierzchnie płaskich, w tym blatów stołów. Środków dezynfekujących w sprayu 

używają wyłącznie podczas nieobecności dzieci. 

 

 IV. Obowiązki opiekunów 

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego  

w warunkach pandemii. 

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka. 

3. Nie posyłają na zajęcia dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.  

4. Przyprowadzają do szkoły tylko bezwzględnie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.  

5. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka, w przypadku, gdy nauczyciel uzna to  

za konieczne.  

6. Zapewniają dziecku środki indywidualnej osłony ust i nosa.  

7. W miarę możliwości zapatrują dziecko w żel antybakteryjny. 

8. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. 
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9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą  

z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. 

Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

10. Są zobowiązani do uaktualnienia danych teleadresowych, odbierania telefonów ze szkoły lub 

wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka).  

11. Unikają kontaktów z osobami chorymi lub na kwarantannie. W miarę możliwości przestrzegają 

ogólnych zasad izolacji, przede wszystkim osób z grupy podwyższonego ryzyka.  

12. Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się ich rodziny lub osób,  

z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie. 

13. Zobowiązani są do przestrzegania zaleceń przekazywanych przez pracowników szkoły, 

rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych 

 i bezpieczeństwa dla wszystkich dzieci oraz dla osób przebywających na jego szkoły.  

14. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego ogranicza się do niezbędnego minimum wchodzenie 

na teren szkoły opiekunów. Opiekunowie mogą wejść na teren szkoły tylko w uzasadnionych 

przypadkach, po wpisaniu się na listę gości i pobraniu numerka. 

 

 

V. Obowiązki uczniów  

1. Zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów, koniecznych do zajęć.  

2. W drodze do i ze szkoły zachowują  dystans społeczny. 

3. Po wejściu do szkoły obowiązkowo myją ręce wodą z mydłem.  

4. Myją ręce wodą z mydłem przed każdym posiłkiem.  

5. Myją ręce wodą z mydłem każdorazowo po zabawach na placu zabaw.  

6. Bezwzględnie stosują  zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem, nie podają ręki na 

powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie 

zwracają  uwagę innym w tym zakresie. 

8. Unikają większych skupisk uczniów, a w przypadku niemożliwości zachowania dystansu 

społecznego (w korytarzu, szatni na wf, itp.) używają indywidualnej osłony ust i nosa.  

9. Nie przynoszą z domu zabawek oraz wszelkich dodatkowych przedmiotów (nie dotyczy uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich 

przypadkach należy dopilnować, by dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast 

opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, 

rzeczy). 

10. Nie mają takiego obowiązku, ale rekomendowane jest korzystanie przez uczniów ze środków 

indywidualnej osłony ust i nosa w trakcie poruszania się po szkolnym korytarzu i innych 

pomieszczeniach uniemożliwiających zachowanie dystansu społecznego (np. szatnie wf). 

11. Zapoznają się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek i harmonogramem spożywania 

posiłków w szkolnej stołówce. 

12. Niezwłocznie informują nauczyciela o każdym przypadku złego samopoczucia. 
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VI. Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym – zasady ogólne: 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego ogranicza się do niezbędnego minimum wchodzenie 

na teren szkoły innych dorosłych niż nauczyciele, pracownicy i dyrekcja szkoły. Osoby dorosłe 

mogą wejść na teren szkoły tylko w uzasadnionych przypadkach, po wpisaniu się na listę gości  

i pobraniu numerka. 

2. Opiekunowie wchodzący do przestrzeni wspólnej (tylko w uzasadnionych przypadkach) 

zobligowani są zachowywać zasady: 

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi 

b. zachować dystans od innych osób min. 1,5m 

c. przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

3. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego nie organizuje się apeli ani zgromadzeń uczniów  

i spotkań grupowych z opiekunami (z wyłączeniem klas pierwszych i zerowych). Opiekunowie 

mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych z nauczycielem, po wcześniejszym 

umówieniu się. 

4. Uczniowie  przychodzą do szkoły pojedynczo lub utrzymując odległości min. 2 metrów od innego 

ucznia.  

5. Wszyscy wchodzący do szkoły mają możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego  

w przedsionku szkoły. Znaleźć tam można informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz 

instrukcję użycia środka dezynfekującego. Środki dezynfekujące znajdują się również w każdej sali 

lekcyjnej na biurku nauczyciela. 

6. Uczniowie oddziału przedszkolnego mogą być przyprowadzani do sali i z niej odbierani  

z zachowaniem zasady jeden opiekun na jedno dziecko.  

7. Uczniowie klas pierwszych oczekują na nauczyciela w wyznaczonym miejscu – uczniowie klasy 1a 

przy wejściu od boiska szkoły, uczniowie klasy 1b przy wejściu od sali gimnastycznej.  

8. Pozostali uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem zgodnie z planem lekcji,  

z zachowaniem dystansu społecznego. 

9. Ze względu na brak możliwości zachowania dystansu społecznego, rekomendowane jest 

używanie przez uczniów osłony ust i nosa w trakcie przerw w szkole, w szatniach przed lekcją 

wychowania fizycznego, itp. Nie ma jednak takiego obowiązku. 

10. Ze względu na konieczność zminimalizowania ryzyka szerzenia się wirusa, skrócone zostają 

przerwy międzylekcyjne oraz zwiększona zostaje liczba przerw boiskowych: 

 

 

 lekcja przerwa 

1. 8.00 – 8.45 8.45 – 8.50 

2. 8.50 – 9.35 9.35 – 9.40 

3. 9.40 – 10.25 10.25 – 10.40  

(wyjście na zewnątrz) 

4. 10.40 – 11.25 11.25 – 11.35 
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5. 11.35 – 12.20  12.20 – 12.40 

(wyjście na zewnątrz) 

6. 12.40 – 13.25 13.25 – 13.40 

(wyjście na zewnątrz) 

7. 13.40 – 14.25 14.25 – 14.30 

8. 14.30 – 15.15 15.15 – 15.20 

9. 15.20 – 16.05 16.05 – 16.10 

 

11. Z powodów sanitarnych, z przerw szkolnych wyłączona zostaje stołówka szkolna. Uczeń może 

zakupić jedzenie, ale bez możliwości siadania przy stoliku. Zakaz nie obowiązuje przerw 

obiadowych. 

12. Wprowadza się zakaz korzystania z czytelni w trakcie przerw szkolnych. Ogranicza się możliwość 

korzystania z komputerów znajdujących się w bibliotece szkolnej. 

13. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych  

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu  

w czasie przerw o godz. 10.25-10.40, 12.20-12.40, 13.25-13.40. 

15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

16. Sale, łazienki, powierzchnie płaskie i pomoce dydaktyczne, meble będą dezynfekowane 

przynajmniej raz dziennie podczas nieobecności dzieci. 

17. W każdej sali lekcyjnej na biurku nauczyciela znajduje się płyn dezynfekujący, który może być 

używany przez uczniów pod nadzorem nauczyciela.  

18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Regulamin korzystania z zajęć świetlicowych zawiera zapisy dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.  

19. Dyrektor szkoły wyznacza godziny przyjęć dla opiekunów w poniedziałki w godzinach 12.00-14.00 

i czwartki w godzinach 12.00-15.30. Obowiązuje uprzednie umówienie się na spotkanie przez 

dziennik elektroniczny Librus lub w sekretariacie szkoły.  

20. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami i nauczycielami. 

21. Plac zabaw otwarty jest jedynie dla uczniów szkoły w godzinach 9.00-17.00. Plac zabaw 

poddawany jest codziennej dezynfekcji podczas nieobecności dzieci. Wprowadza się zakaz 

użytkowania placu zabaw przez osoby postronne.  

22. Uczniowie zobowiązani są umyć ręce każdorazowo po zabawie na placu zabaw. 

23. Nie rekomenduje się organizowania wycieczek i wyjść pozaszkolnych. 

24. Procedury bezpieczeństwa dotyczą również wszystkich zajęć pozalekcyjnych organizowanych  

w szkole, w tym organizowanych przez podmioty zewnętrzne.  
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VII. Procedury na wypadek wystąpienia objawów infekcji 

1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w szkole stwierdzono objawy infekcji, w tym wzrost 

temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, 

zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy 

żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane  

w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. Izolatorium, zapewniając min. 2m odległości 

od innych osób. Niezwłocznie o tym fakcie powiadamiani są opiekunowie dziecka, którzy 

zobligowani są natychmiast odebrać dziecko ze szkoły (rekomendowany jest własny środek 

transportu).  

2. Gdy u dziecka  stwierdzi się podwyższoną temperaturę, opiekun zobowiązany jest do kontaktu  

z pediatrą i ustalenia z pewnością przyczyny jej wystąpienia. Dziecko może wrócić na zajęcia  

w szkole pod warunkiem braku objawów. 

3. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno–epidemiologiczną o każdym przypadku podejrzenia 

zachorowania w szkole. 

4. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel, gorączka) 

zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza stanowisko pracy. Zostaje niezwłocznie 

odizolowany w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. Izolatorium i kontaktuje się 

telefonicznie  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

5. Dalej postępuje zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły dyrektor działa zgodnie  

z zaleceniami Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. 

7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się  

do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt  

z zakażonym. 

8. Obszar,  w którym poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 

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

zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

 

 

VII. Żywienie dzieci   

1. Korzystanie z dystrybutorów wody odbywa się jedynie pod nadzorem opiekuna. 

2. Korzystanie z posiłków szkolnych odbywa się wyłącznie w szkolnej stołówce. Rekomenduje się 

spożywanie posiłków przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Spożywanie posiłków odbywa 

się według harmonogramu: 

 

Godzina grupa 

11.25 – 11.35 Klasy I 

11.45 – 12.10 Oddział przedszkolny 
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12.20 – 12.40 Klasy II - IV 

13.25 – 13.40  Klasy V - VIII 

 

3. Wprowadza się nakaz dezynfekowania blatów stolików w stołówce szkolnej po każdej przerwie 

obiadowej.  

4. Wprowadza się nakaz mycia rąk wodą z mydłem przed posiłkiem. 

5. Wprowadza się nakaz utrzymania wysokiej higieny stanowisk pracy opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej przez 

pracowników kuchni. Wprowadzić należy również szczególne środki ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia pracowników kuchni. 

6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,   

w temperaturze min. 60 stopni C lub je wyparzać. 

7. Zaleca się usunięcie dodatków (cukier, sztućce, itp.) ze stołówki i wydawanie ich bezpośrednio 

przez obsługę. 

8. Wprowadza się bezwzględny zakaz dzielenia się posiłkami między dziećmi. 

9. Wprowadza się zakaz organizowania zajęć kulinarnych dla dzieci. 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe  

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.  

2. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub 

uzupełnienie dotychczasowych zapisów 

3. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i opiekunów dzieci. 

4. Procedury obowiązują do odwołania.  

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Deklaracja dla rodziców 
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Załącznik nr 1 

 

Deklaracja rodziców 

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo   oświatowe 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 

poz. 1) 

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

o Zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-

19 obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów 

Poznańskich w Poznaniu 

o Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa 

i zasad związanych z reżimem sanitarnym, a przede wszystkim: przyprowadzania/ 

wysyłania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka  

z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych  

w czasie pobytu w placówce. 

o Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie 

zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu  

w szkole. 

o Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim 

najbliższym otoczeniu. 

o Deklaruję, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub 

chorą na  COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie 

przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

o Moje dziecko nie jest/jest  (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki 

dezynfekujące.  

 
 

 

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

(czytelne podpisy opiekunów prawnych) 


