
Procedury związane z organizacją zajęć  

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Szkole Podstawowej  

w Golinie w roku szkolnym 2020/2021 w warunkach pandemii COVID-19 
 

 

 

I. Organizacja zajęć 
 

1. Od dnia 01 września 2020 r. w szkole organizowane są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i 

opiekuńcze dla uczniów klas I-VIII wg. ustalonego ramowego tygodniowego planu zajęć dla 

każdego oddziału zgodnego z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. 

 

2. Docelowo zajęcia odbywać się będą stacjonarnie, bezpośrednio w placówce. W zależności od 

sytuacji epidemiologicznej i panujących aktualnie warunków, zajęcia mogą również być 

prowadzone w sposób: 

a) hybrydowy – częściowo w szkole, częściowo zdalnie (dla wybranych grup, oddziałów) 

b) zdalny – całkowite kształcenie na odległość 

 

3. Organizacja zajęć hybrydowych oraz zdalnych może mieć charakter czasowy, okresowy, krótko 

lub długoterminowy i będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej zarówno w kraju, 

regionie, lokalnie czy nawet samej placówce. 
 

4. O ewentualnym zwieszaniu zajęć stacjonarnych dla całej szkoły, oddziału czy grupy i przejściu na 

nauczanie hybrydowe bądź zdalne zadecyduje dyrektor, po zasięgnięciu opinii i otrzymaniu 

odpowiednich zaleceń właściwej miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz po 

konsultacji z organem prowadzącym i kuratorium.  

 

5. Decyzja o całkowitym przejściu na zdalne nauczanie (kształcenie na odległość) może być również 

wprowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej na mocy odpowiedniego rozporządzenia. 

 

6. Zajęcia w szkole odbywają się w przygotowanych do tego pomieszczeniach – sale lekcyjne, 

gabinety, świetlica szkolna, biblioteka, sala gimnastyczna, boisko.  

 

7. W budynku szkoły zostanie wydzielone osobne pomieszczenie, w którym będzie można 

odizolować osobę (ucznia, nauczyciela, pracownika szkoły) wykazującą objawy choroby 

zakaźnej. 

 

8. Do szkoły może uczęszczać uczeń/nauczyciel/pracownik szkoły bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
 

9. Szkoła zapewnia środki ochrony osobistej – mydło, ciepła woda, płyn dezynfekujący, maseczki 

dla pracowników. 

 

 

II. Przyprowadzanie i odbiór dziecka 
 

1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

 

2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie wraz z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

 



3. Wchodząc do szkoły i poruszając się tzw. przestrzeni wspólnej należy mieć zakryte usta i nos. 

Dotyczy to zarówno uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, jak i wszystkich innych osób 

przebywających na terenie placówki. 

 

4. Przy wejściach do budynku zostanie umieszony jest płyn dezynfekujący, z którego należy 

skorzystać przed wejściem do szkoły. 
 

5. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami: 

a) kl. I-IV – wejście B od strony boiska 

b) kl. V-VIII – wejście A od strony ulicy 

 

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując 

zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

7. W miarę możliwości ograniczyć przebywanie rodzica/opiekuna w szkole do niezbędnego 

minimum. 

 

8. Uczniowie korzystający z bezpłatnego dowozu do szkoły winni się stosować do zasad 

obowiązujących w transporcie publicznym: 

a) obowiązkowe zasłanianie ust i nosa 

b) obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osób z całościowymi zaburzeniami 

rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz tych, które mają trudności w 

samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa 

c) danym środkiem transportu można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób 

niż wynosi: 

 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i 

stojących, przy czym co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. 

 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i 

stojących, przy czym co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. 

 

 

 

III. Bezpieczeństwo w szkole 
 

1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach przydzieleni są do poszczególnych grup klasowych. Każda 

klasa ma zajęcia w jednej przypisanej do niej sali lekcyjnej. Wyjątek stanowić mogą zajęcia z 

fizyki i chemii (pracowania), informatyka (pracownia) oraz lekcje wychowania fizycznego (sala 

gimnastyczna, boisko). 

 

2. Uczniowie oraz nauczyciele podczas zajęć nie są zobligowani do obowiązkowego zakrywania 

nosa i ust. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie, jeżeli pojawią się okoliczności wskazujące za 

zaostrzenie środków bezpieczeństwa.  
 

3. Uczniowie mają w sali stałe przypisane miejsce, którego nie powinni zmieniać.   

 



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

szkolnym ucznia, w tornistrze bądź we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

 

5. W salach lekcyjnych znajdują się przedmioty i sprzęt, który można skutecznie umyć, uprać lub 

zdezynfekować. 
 

6. W sali gimnastycznej używany jest sprzęt sportowy, który można skutecznie umyć lub 

zdezynfekować. 

 

7. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i 

ust. 

 

8. Zaleca się przynoszenie z domu jak najmniejszej i tylko niezbędnej ilości rzeczy. 

 

9. Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby podczas zajęć. 

 

10. Podczas zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować 

dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
 

11. Podczas przerw uczniowie przebywają na boisku szkolnym w trzech specjalnie wydzielonych 

strefach – osobno dla klas I-III, klas IV-VI oraz klas VII-VIII. W przypadku złych warunków 

atmosferycznych przerwy odbywają się w budynku szkoły. Wówczas uczniowie pozostają na tym 

poziomie (korytarz), na którym znajduje się ich sala lekcyjna. 
 

12. Podczas przerw i przemieszczając się po szkole (tzw. części wspólne) jest obowiązek zakrywania 

ust i nosa.  

 

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

potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 
 

14. Na terenie szkoły zostały wyłączone z użytku ogólnodostępne źródełka i fontanny wody pitnej. 
 

15. Dziecko, które wykazuje objawy chorobowe może mieć zmierzoną temperaturę (termometr 

bezdotykowy). Nie przewiduje się natomiast pomiaru temperatury profilaktycznie (np. przy 

normalnym wejściu do szkoły). 
 

16. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczony do 

niezbędnego minimum kontakt z uczniami i nauczycielami. 

 

 

 

IV. Przebywanie dzieci na świeżym powietrzu  
 

1. Poza wyznaczoną dla danej grupy salą, zajęcia odbywają się również na boisku szkolnym np. 

lekcje w terenie, zajęcia sportowe, wychowanie fizyczne czy też przerwy między lekcjami..  

 

2. Zajęcia lekcyjne na boisku organizuje nauczyciel przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, 

unikając takich zbaw i gier kontaktowych, przy których nie można zachować należytego dystansu. 

 

3. Uczniowie używają do gry/zabawy tylko i wyłącznie sprzętu wskazanego przez nauczyciela. 

 



4. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu 

lub dezynfekowany. 

 

5. Po powrocie z boiska do budynku szkoły, należy bezwzględnie umyć ręce. 
 

6. Przerwy lekcyjne organizowane są na boisku szkolnym w specjalnie wydzielonych do tego 

strefach – osobno dla klas I-III, klas IV-VI oraz klas VII-VIII. Strefy będą oznakowane i w każdej 

z nich dyżur pełni jeden nauczyciel. 
 

7. Podczas przerw na boisku jest obowiązek zakrywania twarzy i nosa. 

 

 

V. Zajęcia świetlicowe 
 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów. Świetlica działa od poniedziałku do piątku w 

godz. od 7:30 do 15:30. 

 

2. Grupa świetlicowa na każdej godzinie lekcyjnej może liczyć nie więcej niż 25 osób.  

 

3. Pierwszeństwo w zapisie do świetlicy mają uczniowie kl. I-III, których oboje rodzice pracują oraz 

uczniowie dojeżdżający do szkoły z innych miejscowości. 

 

4. Wychowawca świetlicy organizuje zajęcia przy zachowaniu środków bezpieczeństwa w czasie 

epidemii (gry i zabawy z zachowaniem odpowiedniego dystansu). 
 

5. Zaleca się dezynfekcję rąk wychowanków pod nadzorem opiekuna specjalnym płynem, który 

będzie umieszony przy wejściu do świetlicy.  
 

6. Sala, w której odbywają się zajęcia  świetlicowe będzie wietrzona nie rzadziej niż raz na godzinę 

oraz każdorazowo po dezynfekcji całego pomieszczenia. 

 

 

 

VI. Gastronomia i wydawanie posiłków 
 

1. W szkole działa kuchnia i stołówka spełniająca warunki higieniczne wymagane przepisami prawa 

odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego. Dodatkowo zostają wprowadzone 

szczególne zasady ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników – dystans na stanowisku 

pracy wynoszący min. 1,5 m, środki ochrony osobistej. 

 

2. Utrzymanie wysokiej higieny na stanowisku pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, 

naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

 

3. Posiłki wydawane będą w stołówce szkolnej w systemie zmianowym. Osobno dla uczniów klas I-

III (pierwsza zmiana) oraz klas IV-VIII (druga zmiana). 
 

4. Blaty stolików i poręcze krzeseł będą dezynfekowane po każdej grupie. 
 

5. Przy jednym stoliku mogą usiąść tylko i wyłącznie uczniowie z tego samego oddziału klasowego. 

 

6. W szczególnych przypadkach dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach 

lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłków. 
 



7. Przy okienku, gdzie wydane są obiady mogą  znajdować się jednocześnie 4 osoby z zachowaniem 

bezpiecznego dystansu. 
 

8. Posiłku wydawane są bezpośrednio przez obsługę – danie oraz sztućce. Nie dopuszcza się 

samoobsługi. 
 

9. Po posiłku należy odłożyć naczynia w specjalnie przygotowane do tego miejsce. 
 

10. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze 

min. 60˚C lub je wyparzyć. 

 

 

 

VII. Biblioteka szkolna 
 

1. Biblioteka pracuje wg. ustalonego tygodniowego harmonogramu zajęć. 

 

2. Uczniowie i nauczyciele korzystający z biblioteki winni zachować środki bezpieczeństwa w 

postaci dystansu wynoszącego min. 1,5 m oraz zdezynfekować ręce specjalnym płynem, który 

znajduje się w pomieszczeniu. 
 

3. Nauczyciel bibliotekarz winien mieć zakryte usta oraz nos (maseczka bądź przyłbica). 

 

4. Zwrócone książki i inne materiały znajdujące się bibliotece obywają obowiązkowy okres 

kwarantanny – 2 dni. 

 

 

 

VIII. Komunikacja z opiekunem 
 

1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest podać sposób szybkiej komunikacji ze szkołą – na konieczność 

pilnego skontaktowania się. 

 

2. Dane kontaktowe należy wpisać w Załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

3. Kontakt powinien być bezpośredni do rodzica/opiekuna i dostępny przez cały czas pobytu ucznia 

w szkole. 

 

 

 

IX. Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia 
 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji. 

 

2. W stosunku do pracownicy powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, 

które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka mogą zostać zastosowane rozwiązania 

minimalizujące ryzyko zakażenia. 

 

3. Jeśli u ucznia, nauczyciela, bądź innego pracownika szkoły zaobserwuje się objawy sugerujące 

chorobę zakaźną, niezwłocznie uruchamiane są procedury postępowania w przypadku podejrzenia 

zakażenia wirusem COVID-19. 
 



4. W budynku szkoły znajduje się wydzielone i przygotowane osobne pomieszczenie, w którym 

będzie można odizolować osobę (ucznia, nauczyciela, pracownika szkoły) wykazującą objawy 

choroby zakaźnej. 

 

5. W izolatce do czasu przybycia rodzica/opiekuna, uczniem opiekuje się pielęgniarka szkolna bądź 

wskazany przez dyrektora nauczyciel spoza tzw. grupy ryzyka (ok. 60 roku życia). 
 

6. Każda informacja o wystąpieniu zachowania wśród uczniów czy pracowników szkoły podlega 

weryfikacji i ocenie ryzyka przez inspektora sanitarnego. Państwowy powiatowy inspektor 

sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje 

czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.  

 

7. Uczeń, który zaobserwuje u siebie niepokojące objawy choroby zakaźnej, powinien powiadomić 

niezwłocznie o tym rodzica/opiekuna. Zaleca się pozostać w domu, skontaktować się telefonicznie 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (rodzic/opiekun), aby uzyskać teleporadę medyczną, a 

w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może 

być zakażony konornawirusem 

 

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje ucznia do odrębnego 

pomieszczenia i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia 

ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
 

9. Jeśli u ucznia stwierdzono zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie powiadomić o tym 

fakcie dyrektora szkoły. Powiadomienia powinien dokonać rodzin/opiekun dziecka. 

 

10. Pracownik szkoły jeśli zaobserwuje u siebie niepokojące objawy choroby zakaźnej, powinien 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 

aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 

lub 112 i poinformować, że może być zakażony konornawirusem. 
 

11. W przypadku wstąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki medycznej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 
 

12. Pracownik, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem winien niezwłocznie powiadomić o 

tym fakcie dyrektora szkoły. 

 

13. Poddanie gruntownemu sprzątaniu obszaru w którym poruszała się osoba z podejrzeniami 

chorobowymi, poprzez dezynfekcję pomieszczenia i powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

 

14. W razie potrzeb zastosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu 

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, tak jak choćby ustalenie listy osób przebywających w 

tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o 

zakażenie i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/.  

 

15. Możliwym zawieszenia dalszych zajęć do czasu bezpiecznego ponownego przygotowania 

pomieszczeń i uzyskaniu stosownej zgody miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
 

16. Zawsze w przypadku wszelkich wątpliwości związanych z epidemią koronawirusa, dyrektor 

szkoły będzie się zwracał do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć 

konsultację lub uzyskać poradę. 



X. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 

1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej. Oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi 

należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 

2. Przed wejściem do budynku szkoły znajduje się pojemnik z płynem dezynfekującym do rąk oraz 

informacja o obowiązku jego użycia przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

 

3. Osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek 

ochronnych, zakrywania ust i nosa, nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania. 

 

4. Szkoła prowadzi codzienny monitoring prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania czystości w sali lekcyjnej, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników. 

 

5. Dezynfekcja prowadzona jest zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu 

środa do dezynfekcji. Pomieszczenia są wietrzone, tak aby uczniowie nie było narażeni na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajduje się instrukcja prawidłowego mycia rąk. 

Pomieszczenie zaopatrzone jest także w odpowiedni płyn do mycia rąk. 

 

7. Dezynfekcja toalet prowadzona jest na bieżąco. 
 

8. Dezynfekcja pomieszczeń oraz sprzętów znajdujących się w salach prowadzona jest po każdym 

dniu zajęć. 
 

9. W szkole wyznaczone jest miejsce /pojemnik do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych, 

jeśli uczniowie i nauczyciele z nich korzystają. 

 

 

 

W przypadku, gdy placówka znajdzie się w strefie czerwonej bądź żółtej, niektóre środki 

bezpieczeństwa mogą zostać zwiększone i zaostrzone. W każdym takim przypadku decyzję 

podejmował będzie dyrektor uwzględniając opinię właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

obowiązujące aktualnie przepisy oraz bieżącą sytuację w szkole. Informacja o nowych zaleceniach i 

wytycznych zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej (na stronie 

www.szkolagolina.pl oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego). 

 

 

 

Niniejszy dokument powstał w oparciu  o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa 

Zdrowia, zapisy rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z uwzględnieniem 

możliwości lokalowych, technicznych i innych obowiązujących regulaminów wewnętrznych Szkoły 

Podstawowej w Golinie.  



Załącznik nr 1  
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Ja, ................................................................................................................................................. . 

                                              (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

będący rodzicem/ opiekunem prawnym ................................................................................................. . 

                                                                                                      (imię i nazwisko dziecka) 

 
Przyjmuję do wiadomości: 
l) objęcie mnie ograniczonym zakazem wstępu na teren szkoły. 
2) konieczność przygotowania dziecka na pobyt na świeżym powietrzu; 
3) konieczność pilnego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego 
niepokojących objawów choroby; 
4) konieczności odizolowania dziecka w przypadku wystąpienia objawów chorobowych 
5) konieczności pomiaru temperatury ciała w przypadku wystąpienia objawów chorobowych 
4) konieczność zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z szkoły, jednocześnie 
przyjmuję do wiadomości, że dziecko nie ma musi mieć zakrytego nosa i ust w klasie (podczas zajęć) oraz podczas 
przebywania na świeżym powietrzu; 
5) konieczność wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek; 
6) konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikania dotykania oczu, 
nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy 
podczas kichania czy kasłania); 
7) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) szkoła jest administratorem danych 
osobowych. 
Oświadczam, że: 
I) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę 
zakaźną oraz, że przyprowadzane i odbierane będzie przez osobę zdrową; 
2) w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 
3) celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję poniższe dane kontaktowe: 
 
..................................................................................................... , 
4) jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych 
z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie i miejscu; 
5) zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w szkole w okresie 
stanu epidemii; 
6) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów, 
poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego 
nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej. 
 

 

 

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

                                                                                data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna 



 


