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PROCEDURA FUNKCJONOWANIA  

W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

 DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W LEWINIE BRZESKIM 

 
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. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), 
2)Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych                    
u ludzi(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), 
3) Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, konsultacje, 
zajęcia rewalidacyjne 
4)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                      
i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. poz. 2268). 
 
Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności. 
 

1. Dyrektor:  
 określa zakres odpowiedzialności i obowiązków pracowników szkoły,   
 dotyczących higieny, czyszczenia i dezynfekcji przedmiotów i powierzchni, 
 określa zakres odpowiedzialności i obowiązków pracowników szkoły,  
 określa zakres czynności rodziców i nauczycieli w czasie przyprowadzania i odbierania 

dzieci, 
 monitoruje pracę placówki w czasie zagrożenia epidemiologicznego. 

 

2. Pracownik obsługi szkoły: 
 ponosi odpowiedzialność za bezpieczne i prawidłowe wykonywanie czynności związanych 

czyszczeniem  
 i dezynfekcją przedmiotów oraz  powierzchni, 

 

3. Nauczyciel: 
 ma obowiązek  dbać  o bezpieczeństwo dzieci podczas prac związanych  z dezynfekcją 

odbywającą się  
 w sali i jest współodpowiedzialny za realizację  dezynfekcji w sali, 
 dba o przestrzeganie zasad higieny przez  dzieci oraz zachowanie dystansu między nimi             

w czasie zajęć, zabaw i spożywania posiłku. 
 

4. Rodzice:  
 mają obowiązek zapoznać się z procedurą i stosować się do jej zapisów w kwestiach ich 

dotyczących. 
 

Sposób prezentacji procedury. 
 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły/placówki. 
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującą w placówce procedurą poprzez przekazanie im jej treści               
z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 
3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole. 
4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury. 
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ZASADY PRZYJĘĆ DZIECI DO SZKOŁY- uczniowie klas 1-3 
 
Pierwszeństwo do opieki mają uczniowie: 
1. Pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu                               
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
2. Rodziców/opiekunów pracujących.  
3. Rodzice zgłaszający potrzebę opieki, wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA ( Zał. Nr 1)  oraz  
załączniki  ( Nr 2, 3, 4, 5, 6) - przekazują je pracownikowi szkoły przyjmującemu dziecko. 
 
 
 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY  

 Zajęcia opiekuńczo -wychowawcze w PSP- edukacja wczesnoszkolna 

 

Zajęcia opiekuńczo -wychowawcze w PSP w Lewinie Brzeskim w stanie zagrożenia epidemicznego 
będą odbywać się w godzinach od 7.00 do 15.30. 
1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych w karcie zgłoszenia godzin 
przyprowadzania i odbierania ucznia. Przy czym odbiór dzieci z placówki jest możliwy wyłącznie 
przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione przez nich osoby. 
2. Rodzice i opiekunowi przyprowadzający i odbierający dzieci zachowują dystans społeczny                 
w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m przy 
rygorystycznym przestrzeganiu zasad środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe, dezynfekcja rąk. 
3. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko z wyznaczonego miejsca opieki 
4. Do szkoły uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Uczniowie 
przyprowadzani i odbierani są przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba                      
na kwarantannie lub izolacji uczeń pozostaje w domu.  
5. Pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury każdego ucznia termometrem bezdotykowym 
zarówno po przyprowadzeniu dziecka do placówki przez rodzica/opiekuna, w trakcie dnia               
oraz w przypadku zauważenia niepokojących objawów. Norma graniczna temperatury ciała 
mierzonej   na czole wynosi 37°C.  
6. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji ze szkołą (w sytuacjach nagłych, 
chorobowych) jest zobowiązany do podania w karcie aktualnych numerów kontaktowych. 
7. W szkole wyznacza się odrębne pomieszczenie, bądź  miejsce izolacji dla dzieci przejawiających 
objawy chorobowe z zachowaniem 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia się 
rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 
8. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny 
takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, 
zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 
9. Dziecko przebywające w placówce bezwzględnie przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa                
i higieny. 
10.  Grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. W miarę możliwości do grupy są 
przyporządkowani stali nauczyciele. W jednej sali  może jednocześnie przebywać łącznie do 12 
osób  z włączeniem nauczyciela.  
11. Liczba uczniów w grupie ustalana jest w oparciu o zasadę 4m² na dziecko i nauczyciela,                      
a odległość między stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5m tak, aby ograniczyć możliwość 
bliskiego kontaktu pomiędzy dziećmi. 
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12. W sali, w której przebywa grupa, usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można 
zdezynfekować lub wyprać. 
13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, nie wymienia się przyborami z innymi dziećmi, 
nie przynosi do placówki niepotrzebnych przedmiotów. 
14. Grupy korzysta z boiska rotacyjnie, zgodnie z opracowanym harmonogramem. Sprzęt 
wykorzystywany do zabaw na boisku szkolnym jest regularnie dezynfekowany. 
15. Zabawy na boisku szkolnym są organizowane przy zachowaniu dystansu pomiędzy uczniami. 
W czasie zabawy na boisku szkolnym uczniowie nie wymieniają między sobą sprzętów (skakanek, 
piłek, paletek itp.). 
16. Zielona Sala zostaje wyłączona z użytkowania.  
17. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły. 
18. Nauczyciele oraz pracownicy szkoły utrzymują dystans między sobą 1,5 m.  
19. Sala jest wietrzona co najmniej raz na godzinę oraz po każdorazowej dezynfekcji 
pomieszczenia. 
20. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu. 
21. Ilość utworzonych grup uzależniona jest od możliwości kadrowych. 
22. Rodzic wyposaża dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust na czas pobytu w placówce 
niezbędną w celu poruszania się po placówce 
23. Dzieci w salach nie używają indywidualnej osłony nosa i ust. 
24. Przebywanie osób trzecich w szkole jest ograniczone, w razie konieczności z zachowaniem 
środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby 
zdrowe ( dotyczy min. dostawców) 
 
Zasady bezpieczeństwa dzieci  przebywających na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych 
 

1. Na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uczęszczają tylko zdrowe dzieci. 
2. Uczniowie nie wymieniają się przyborami, zabawkami, sprzętem sportowym.  
3. W szkole nie ma możliwości korzystania z gier planszowych, książek, czasopism zgromadzonych 
w salach. 
4. Nie ma możliwości wspólnej zabawy. Uczniowie bawią się oddzielnie z zachowaniem dystansu 
min.1,5m. 
5. Rodzice/ opiekunowie oraz nauczyciele przypominają codziennie dzieciom o zasadach higieny 
min. mycie rąk po przyjściu do placówki, po toalecie, przed jedzeniem, po przyjściu z boiska. 
 
Konsultacje i zajęcia rewalidacyjne dla uczniów  w szkole  
 
Od 25 maja 2020r. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej                      
oraz zajęcia rewalidacyjne.  
Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły. 
 

Rodzic ucznia biorącego udział w konsultacjach i zajęciach rewalidacyjnych wypełnia: 
(załącznik nr 6) PROCEDURA FUNKCJONOWANIA W STANIE ZAGROŻENIA 
EPIDEMICZNEGO DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEWINIE BRZESKIM 

(oraz załącznik nr 2 ) PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA 
WYSTĄPIENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ – KORONAWIRUS COVID-19 W PUBLICZNEJ 
SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEWINIE BRZESKIM 

. 
1. Dyrektor wraz z nauczycielami przygotowuje oraz upowszechnia wśród nauczycieli, uczniów                  
i rodziców harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych oraz zajęć rewalidacyjnych.  
2. Z zajęć w formie konsultacji i zajęć rewalidacyjnych w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, 
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bez objawów chorobowych. 
3. W sali może przebywać do 12 osób (1 uczeń – 1 stolik).  
4. Uczniowie nie pożyczają  sobie przyborów i podręczników, korzystają wyłącznie z własnych 
pomocy. 
5. Obowiązuje zakaz korzystania na terenie szkoły z telefonów  
6. Konsultacje i zajęcia rewalidacyjne z nauczycielem odbywają się wyznaczonej  sali.  
7. Pracownik szkoły przy wejściu do niej dokonuje pomiaru temperatury ucznia  
termometrem bezdotykowym. 
8. Po wejściu do szkoły uczeń zobowiązany jest do umycia rąk zgodnie z instrukcją. 
9. Uczeń bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Stosuje się do zaleceń nauczyciela.  
10. W przypadku naruszenia zasad nauczyciel prowadzący powiadamia  rodzica o nieodpowiednim 
zachowaniu ucznia i prosi o opuszczenie szkoły. 
 
Uczniu, 
1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych oraz z zajęć rewalidacyjnych 
Zapoznaj się z ich harmonogramem. 
2. Nie umawiaj się na konsultacje, nie przychodź na zajęcia rewalidacyjne,  jeżeli jesteś chory                
lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie 
pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 
3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje lub masz zajęcia rewalidacyjne a nie możesz przyjść, zgłoś ten 
fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 
4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich 
pożyczać od innych uczniów. 
5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny. 
6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania 
zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. 
7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki                     
na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 
8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie 
zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 
9. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, 
innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 
10. W przypadku naruszenia zasad nauczyciel prowadzący powiadomi twoich  rodziców                         
o nieodpowiednim zachowaniu i poprosi cię o opuszczenie szkoły. 
 
 

ZASADY HIGIENY I DEZYNFEKCJA  
 
A. Dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 
1. Przed wejściem do budynku obowiązuje nakaz dezynfekowania rąk  przez osoby dorosłe.                  
Przy drzwiach wejściowych do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana 
jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający                          
do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.  
2. Pracownicy szkoły podczas pracy w placówce zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą               
z mydłem i  płynem dezynfekującym, również po wykonaniu czynności związanych z myciem                 
i dezynfekcją pomieszczeń     i innych powierzchni w szkole. 
3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać środków 
ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych/ przyłbic. 
4. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności  podczas 
korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich, 
należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. 
5. Personel sprzątający musi ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych 
pomieszczeń i sprzętu tak, aby nie narażać dzieci i pracowników na wdychanie oparów środków 
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służących do dezynfekcji. 
6. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym 
zwłaszcza: czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania dwa razy dziennie                  
lub w razie potrzeby powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów,  
krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.   
7. Pomieszczenia sanitarno-higieniczne dezynfekowane są 2 razy dziennie. 
 
8. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci  w pomieszczeniu. 
9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty  z zasadami prawidłowego 
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 
10. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych 
na dany dzień ( załącznik nr 9) 
 
B. Dezynfekcja zabawek i sprzętu. 
1. Z sali, w której przebywa grupa, usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można 
zdezynfekować lub wyprać. 
2. Pracownicy obsługi przydzieleni do danej sali zobowiązany jest do mycia i dezynfekowania 
zabawek lub innego sprzętu ( np. sportowego)  minimum 1 raz dziennie lub częściej w razie 
konieczności. 
3. Przed dezynfekcją zabawki  należy umyć. Podczas mycia zabawek i sprzętu w pierwszej 
kolejności należy uważnie wyczyścić przedmiot, dokładnie myjąc jego powierzchnię.  Podczas 
mycia trzeba zwrócić uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate 
powierzchnie. 
4. Następnie każdy przedmiot należy przetrzeć  ścierką nasączoną odpowiednim środkiem 
dezynfekującym lub spryskać preparatem do dezynfekcji: 
a) zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci 
b) dezynfekującą chusteczką nasączoną 70 % alkoholem 
       Po upływie czasu wskazanego przez producenta, zabawkę należy opłukać wodą   w celu 
pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego- jeśli takie są zalecenia 
producenta używanego środka. 
5. Środków dezynfekujących do sprzętu i zabawek należy używać zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
6. Jeżeli jest to możliwe – po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym powietrzu. 
7. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę oraz po każdorazowej dezynfekcji zabawek                      
lub pomieszczenia. 
8. Podczas pobytu w placówce uczniowie nie będą korzysta 
9.  z urządzeń na  placu zabaw- urządzenia zostają zabezpieczone i wyłączone z użytkowania.                  
Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły. 
 
 

ZASADY PRZYPROWADZANIA DZIECI DO SZKOŁY 
 

1. Dziecko do szkoły przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby.  
2. Rodzice/prawni opiekunowie  przyprowadzają do szkoły tylko dziecko zdrowe – bez objawów 
chorobowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura, bóle brzucha, wysypka itp.). 
3. Rodzice/prawni opiekunowie  odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły                    
i ze szkoły. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w szkole procedur 
postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego  
na czas pandemii koronawirusa COVID-19. 
4. Rodzice/ prawni opiekunowie  przyprowadzają do szkoły dziecko zabezpieczone w indywidualną 
ochronę nosa i ust. 
5. Rodzice/ prawni opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (maseczka, 
rękawice) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci. 
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6. Rodzice/ prawni opiekunowie przyprowadzają dziecko w ustalonych godzinach, tj. od 7.00             
do 8.00 i pozostawiają je pod opieką pracownika szkoły.  
7. Osoba przyprowadzająca dziecko do szkoły: 
a) przekazuje pracownikowi  szkoły zabezpieczonemu w rękawiczki i maseczkę ochronną bądź 
przyłbicę dziecko, 
b) pracownik szkoły mierzy dziecku temperaturę, w obecności rodzica.  W przypadku 
 
 podwyższonej temperatury tj. 37°C.   dziecko nie będzie mogło pozostać w szkole. Rodzic (prawny 
opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecko ze sobą i sprawdzić stan jego zdrowia. 
8. Osoby przyprowadzające / odbierające dzieci muszą zachować dystans min. 2 m od pracownika 
szkoły, innych dzieci i ich rodziców/ opiekunów. 
9. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiedzialni są za właściwe przestrzeganie zasad 
przyprowadzania i odbierania dzieci z szkoły. 
10. Niedopuszczalne jest przysłanie do szkoły dziecka, jeśli w domu  przebywa osoba                              
na kwarantannie lub w izolacji. 
11. Przy przyprowadzaniu dziecka do szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają,                         
czy dziecko nie zabrało do szkoły jakichkolwiek niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. 
12. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady 
higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, 
zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu oraz zachowaniu odpowiedniej odległości                      
od innych osób. 
13. Po przejęciu dziecka przez nauczyciela rodzice (prawni opiekunowie)  natychmiast opuszczają  
teren szkoły. 
14. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielowi aktualne telefony 
kontaktowe. 
15. Niniejsze zasady dotyczą również innych osób przyprowadzających i odbierających dziecko             
do i ze szkoły, upoważnionych do tego przez rodziców (prawnych opiekunów). 
 

ZASADY ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY 
 

1. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły: 
a) przekazuje pracownikowi placówki dane dziecka, które odbiera  i oczekuje na przyprowadzenie 
dziecka, 
b) pracownik szkoły odbiera dziecko z grupy i przekazuje osobie odbierającej. 
2. W momencie odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są stosować zasady 
zabezpieczenia siebie i dziecka, w indywidualną ochronę nosa, ust oraz dłoni (rodzice). 
3. Odbiór dzieci ze szkoły jest możliwy wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów                        
lub pisemnie upoważnione przez nich osoby. 
4. Szkoła nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/prawnego opiekuna  zgłoszoną- telefonicznie. 
5. Osoba upoważniona do odbioru dziecka zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki 
ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust. 
6. Przy odbieraniu dziecka ze szkoły, rodzice/prawni opiekunowie  sprawdzają, czy dziecko                    
nie zabrało ze szkoły jakichkolwiek przedmiotów i zabawek. 
7. Rodzice/prawni opiekunowie odbierają dzieci zgodnie z zadeklarowaną w karcie zgłoszenia 
godziną. 
8. Po odebraniu dziecka z szkoły rodzice/opiekunowie opuszczają teren placówki. 
 

RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI 
 

1. Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem 
bezdotykowym przez pracowników szkoły oraz deklarują, sprawdzanie temperatury dziecka                    
w domu przed odprowadzeniem do placówki.  
2. Rodzice/prawni opiekunowie nie przyprowadzają dziecka  do szkoły  z jakimikolwiek objawami 
chorobowymi. 
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3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się po podpisania oświadczenia zawierającego istotne 
informacje, jednocześnie przyjmując do wiadomości i stosowania zapisy niniejszej procedury. 
 
 

 
 
 

ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA  DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY 
 

1. Pracę w szkole podejmują osoby zdrowe. 
2. Pracownicy powyżej 60 roku życia przed ewentualnym podjęciem pracy składają oświadczenie  
o świadomości zagrożeń epidemicznych.   
3. Pracownicy przystępujący do pracy powinni określić, czy nie mają niepokojących objawów,              
czy nie są w kwarantannie i czy nie są w grupie ryzyka, czyli nie mieli kontaktów z   osobami 
będącymi w grupie ryzyka lub  z osobami, które wróciły   w okresie ostatnich 2 tygodni z zagranicy, 
4. Pracownicy powinni stosować środki bezpieczeństwa umożliwiające odpowiednie 
zabezpieczenie przed zakażeniem się koronawirusem:  
a) pracownik, wchodzący  do budynku powinien  mieć założone jednorazowe  rękawiczki 
lateksowe lub podobne oraz maseczkę,  
b) po zdjęciu odzieży wierzchniej myje ręce, stosując zasadę 30 sek. a następnie je dezynfekuje,  
c)  sprawdza za pomocą termometru bezdotykowego temperaturę ciała – jeśli jest w normie (norma 
temp. do 37°C) przystępuje do pracy, jeśli jest podwyższona–  informuje telefonicznie o tym fakcie 
przełożonego i nie przystępuje do pracy, 
d) przed kontaktem z  osobą z zewnątrz zakłada maseczkę,  
e) po zgłoszeniu się osób wchodzących do budynku informuje o konieczności zdezynfekowania 
rąk, ew. założenia jednorazowych rękawiczek oraz zakryciu nosa i ust  
f) po uzyskaniu zgody–  dzieciom i dorosłym mierzona jest przez pracownika szkoły temperatura 
ciała przy pomocy termometru bezdotykowego,  
5. Pracownik obsługi pełniący poranny dyżur sprawdza: 
a) czy w dozownikach znajdują się płyny do dezynfekcji rąk, 
b) czy są dostępne jednorazowe rękawiczki , 
c) czy jest czytelny na drzwiach napis „przed wejściem do budynku włóż  maseczkę i rękawiczki”, 
d) czy w budynku są wywieszone w widocznym miejscu plakaty instruujące, jak skutecznie myć                        
i dezynfekować ręce, 
e) w razie potrzeby na bieżąco dezynfekuje klamki, poręcze. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów 
prawnych dzieci. 
2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, 
kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych. 
3. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą 
przekazywane rodzicom poprzez wiadomości za pośrednictwem cyfrowej platformy edukacyjnej 
wykorzystywanej w szkole (e-dziennik). 
 
                                                                     
 
                                                                            zatwierdził 
 

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

                                                                                                                (data i podpis dyrektora) 
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Zał. nr 1  
do Procedury funkcjonowania szkoły 
 w stanie zagrożenia epidemicznego 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa                                                      
im. Mikołaja Kopernika                                                                                                   
ul. Kościuszki 61; 49-340 Lewin Brzeski 
 
 

 
KARTA ZAPISU UCZNIA 

 

na zajęcia opiekuńczo -wychowawcze w stanie zagrożenia epidemicznego 
 
 
Proszę o przyjęcie na zajęcia opiekuńczo –wychowawcze mojego dziecka (imię i nazwisko): 
……………………………………………. ……………….  , ucznia klasy: ………………… 
zamieszkałego…………………………………………………………………………………. 
Czas przewidywanej obecności dziecka w  placówce szkolnej*:  
 *proszę zaznaczyć odpowiednie okienko. 
 
od  godz… …….do godz. …………….. 
po przyjściu z autobusu i do czasu wyjścia na autobus 
Wyrażam/ Nie wyrażam zgody na samodzielne wyjścia mojego dziecka do domu z placówki.*  -
Niepotrzebne skreślić (nie dotyczy uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym).  
 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych oraz aktualny telefon kontaktowy: 
 
………………………………………………………..…………, tel. ………………………… 
 
……………………………………………………………..……, tel. ………………………… 
 
 
 
 
Zgodnie z rozporządzeniem RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. art. 13 (Dz.Urz.UE L 119                            
z 4.05.2016) o ochronie danych osobowych oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych we wniosku wraz załącznikami oraz korzystanie z danych 
osobowych podanych przy zapisie dziecka do szkoły, tj. data urodzenia dziecka,  adres 
zamieszkania  dla celów prawidłowej organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w stanie 
zagrożenia epidemicznego. 
                                                                                   
Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie informacji zawartych  w karcie zapisu                      
oraz oświadczeniach. Jednocześnie jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 
233 § 1 Kodeksu Karnego za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy, w związku z art. 75 § 2 
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Kodeksu Administracyjnego 
 
 
 
Lewin Brzeski, dnia………………….       …………………………………………… 
                                   Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

  
 

Zał. Nr 2. 
do Procedury funkcjonowania szkoły 
 w stanie zagrożenia epidemicznego 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Mikołaja Kopernika        
ul. Kościuszki 61; 49-340 Lewin Brzeski 
 
 
 

UPOWAŻENIENIE 
DO ODBIORU DZIECKA Z PLACÓWKI 

  
po zajęciach opiekuńczo -wychowawcze w stanie zagrożenia epidemicznego 

 
 
Działając jako rodzic/opiekun prawny dziecka upoważniam następujące osoby do odbierania 
mojego dziecka  ze szkoły:       
 

l.p. Imię i nazwisko Nr i seria dowodu osobistego 
osoby upoważnionej 

Nr telefonu 
osoby 
upoważnionej 

    

    

    

 
 
Oświadczam, że przejmuję pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo mojego dziecka                              
z chwilą opuszczenia przez nie placówki szkolnej pod nadzorem osoby upoważnionej. 
 
Jednocześnie przedkładam zgodę wyżej wskazanych osoby/osób na przetwarzanie danych 
osobowych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewinie Brzeskim  w celu realizacji niniejszego 
upoważnienia. 
 
Lewin Brzeski, dnia………………….  …………………………………………… 
                        Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 
Na podstawie RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.zgodnie z z art. 13 ogólnego rozporządzenia                            
o ochronie danych osobowych (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016)  informujemy, że: 
1.Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa ul. Kościuszki 61, 49-340 
Lewin Brzeski. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych                   
i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty, na podst. Art. 6 ust.1 
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lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. i będą 
przechowywane w czasie zgodnym z przepisami w/w ustawy.  
3.Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu dodanych osobowych dziecka oraz swoich, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. 
Rodzic/opiekun ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 
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Zał. nr 3.  
do Procedury funkcjonowania szkoły 
 w stanie zagrożenia epidemicznego 

 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa                 
Im. Mikołaja Kopernika  
ul. Kościuszki 61; 49-340 Lewin Brzeski 
 
 

 
OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

O ZEZWOLENIU NA SAMODZIELNE WYJŚCIE DZIECKA Z PLACÓWKI 
 

po zajęciach opiekuńczo -wychowawcze w stanie zagrożenia epidemicznego 
 
 
Ja, …............................................................................świadomy/świadoma odpowiedzialności 
                   (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 
 
za bezpieczeństwo mojego dziecka……………………………………………………………. 
                                                                                                  (imię i nazwisko dziecka) 
 
ucznia/uczennicy klasy ….............. wyrażam zgodę na jego/jej  samodzielne wyjście z placówki  
szkolnej po zajęciach opiekuńczo -wychowawczych w stanie zagrożenia epidemicznego 
według następującego harmonogramu:  
 

Dzień tygodnia Godzina 

poniedziałek  

wtorek   

środa  

czwartek  

piątek  

 
 
Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego  
dziecka poza szkołą i przejmuję ją od chwili samodzielnego opuszczenia szkoły przez syna/córkę. 
 
 
 
 
 
Lewin Brzeski, dnia………………….  ……………………………………………...... 
                Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 
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Zał. Nr 4. 
do Procedury funkcjonowania szkoły 
 w stanie zagrożenia epidemicznego 

 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa                     
Im. Mikołaja Kopernika  
ul. Kościuszki 61; 49-340 Lewin Brzeski 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

 
Niniejszym, na podstawie art.6 ust.1 lit. a.RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego                   
i Rady Unii Europejskiej 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),wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego oraz numer telefonu 
kontaktowego) przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewinie Brzeskim w celu realizacji 
upoważnienia do odbioru dziecka,  udzielonego mi przez rodziców/opiekunów dziecka.  
 
 
 
                                                                            ..………….............................................................                                                          
        podpis osoby wyrażającej zgodę 
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Zał. nr 5. 
do Procedury funkcjonowania szkoły 
 w stanie zagrożenia epidemicznego 

 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa                           
Im. Mikołaja Kopernika  
ul. Kościuszki 61; 49-340 Lewin Brzeski 
 
     
 
 
 

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU 
 

………………………………………........................... 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka 

 
 
Oświadczam, że pracuję czynnie i  nie mam możliwości pracy zdalnej, w związku z tym, nie jestem 
w stanie zapewnić opieki dziecku. 
 
 
 
 
Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie informacji zawartych w niniejszym 
oświadczeniu. Jednocześnie jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 
1 Kodeksu Karnego za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy, w związku z art. 75 § 2 
Kodeksu Administracyjnego. 
 
 
                                1.    ……………………………………………………………............ 
 
  
      2.    ……………………………………………………………........... 
                                                       (data i czytelne podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych) 
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Zał. nr 6  
do Procedury funkcjonowania szkoły 
 w stanie zagrożenia epidemicznego 

Publiczna Szkoła Podstawowa         
Im. Mikołaja Kopernika  
ul. Kościuszki 61; 49-340 Lewin Brzeski 
 

 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 
1. 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. 
 

2. Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim  pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa oraz 
zastosowanych środków ochronnych, może dojść do zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-19 
oraz wystąpienia ewentualnych powikłań zdrowotnych mojego dziecka i mnie a także przeniesienia 
zakażenia na inne osoby, w tym członków mojej rodziny i pracowników szkoły. 
 

3. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich 
uczestników opieki wraz z nauczycielami, dyrektorem, pracownikami obsługi oraz ich rodzinami. 
 
 

4. Nie jestem ja, ani moi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci 
kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 
 

5. W czasie przyjęcia dziecka do szkoły, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, 
duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. 
 

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, 
nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały  kwarantannę. 
 

7. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam*  na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy 
przyjęciu do szkoły i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. 
 
 

8. Oświadczam, że moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zabawek                                
ani niepotrzebnych  przedmiotów z zewnątrz. 
 

9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w szkole. 
 

10. Zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników szkoły, odebrania 
dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia. 
 

11. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora szkoły. 
 

12. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku 
zarażenia COVID-19. 
 
      1.    ……………………………………………………………............ 
 
  
      2.    ……………………………………………………………........... 
                                                       (data i czytelne podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych) 

 
 
 

*Niepotrzebne skreślić   
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Zał. nr 7  

do Procedury funkcjonowania szkoły 
 w stanie zagrożenia epidemicznego 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa        
Im. Mikołaja Kopernika  
ul. Kościuszki 61; 49-340 Lewin Brzeski 
 
 
  
                      

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEWINIE BRZESKIM  

 
                                                                                    

   Lewin Brzeski, dn. …………….... 
 
 

………………………………………………………................. 
imię i nazwisko pracownika 

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

stanowisko 
 
 
 
Będąc świadomym zagrożeń epidemicznych oraz możliwości zarażenia się COVID-19, 
oświadczam, iż jako pracownik  powyżej 60 r. życia/ z istotnymi problemami zdrowotnymi, 
wyrażam dobrowolną gotowość do wykonywania pracy w Publicznej Szkole Podstawowej  w 
Lewinie Brzeskim. 
 
 
 
 
        ………………………………………………… 
                                                                                     (data i podpis pracownika) 
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Zał. nr  8  

do Procedury funkcjonowania szkoły 
 w stanie zagrożenia epidemicznego 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa         
Im. Mikołaja Kopernika  
ul. Kościuszki 61; 49-340 Lewin Brzeski 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA  

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEWINIE BRZESKIM  
 
 
 

……………………………………………………........................... 
imię i nazwisko pracownika  

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

stanowisko 
 

 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się  i akceptuję zapisy: 
 
1. Procedury funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego, 
   
 

                                                                                                                             
                          

…………………………………………………....... 
                                                                                              ( data i  podpis pracownika)                                                                                         
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Zał. nr 9  

do Procedury funkcjonowania szkoły 
 w stanie zagrożenia epidemicznego 

 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa         
Im. Mikołaja Kopernika  
ul. Kościuszki 61; 49-340 Lewin Brzeski 
 
 
 
 

 
HARMONOGRAM  DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ W PSP W LEWINIE BRZESKIM 

 
Pomieszczenie: 
 

Data Godzina 
Dezynfekcja- określić , czego dotyczy 
(zabawek, stołów, ścian itp.) 

Podpis pracownika 

25.05.2020 r 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 



18 
 

 
Zał. nr 10  

do Procedury funkcjonowania szkoły 
 w stanie zagrożenia epidemicznego 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa         
Im. Mikołaja Kopernika  
ul. Kościuszki 61; 49-340 Lewin Brzeski 
 
 

 
 

HARMONOGRAM WYJŚĆ NA BOISKO SZKOLNE 
 

DATA GODZINA 
WYJŚCIA 

GODZINA POWROTU DO SALI GRUPA 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 


