
PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 5 IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W KWIDZYNIE

ZGODNA Z WYTYCZNYMI MEN, GIS, MZ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

– EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Podstawy prawne:

-  Ustawa  z   dnia  14  grudnia  2016  r.   Prawo  oświatowe  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1148  ze.  zm.),
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U.z2019r.poz.1239zm.),
-  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w
publicznych  i  niepublicznych  szkołach  i  placówkach  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  6  poz.  69  ze  zm.)
-  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  20  marca  2020  r.  w  sprawie  szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19  (  Dz.  U  z  2020r.  poz.  493)
- Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 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.  2020r.  poz.780).  
- Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 14.05.2020r. 

Procedura  ma  na  celu:  zapewnienie  bezpieczeństwa  dzieciom  i  podczas  zajęć  opiekuńczo-
wychowawczych z elementami  zajęć dydaktycznych w  Szkole Podstawowej nr 5 im. Zjednoczonej
Europy w Kwidzynie

Do przestrzegania procedury zobowiązani są : wszyscy pracownicy szkoły, dyrektor oraz rodzice. 

I.  Organizacja zajęć w szkole:

1. Informacje ogólne:

Uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami
zajęć dydaktycznych w szkole.

W grupie może przebywać do  10 uczniów. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy
uwzględnić także niepełnosprawności uczniów oraz jej rodzaj.

Do grupy przyporządkowany jest  jeden ten sam nauczyciel,  a  w przypadku klas z  uczniami
niepełnosprawnymi również nauczyciel wspomagający.

Każda grupa ma wyznaczoną stałą salę lekcyjną, w której przebywają uczniowie.

Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę 
uczniów i nauczycieli. (Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, 
jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji 
wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno - sanitarnych, - np. 
łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej 
powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz 
innych sprzętów, które się w niej znajdują.)

Z sali,  zostają usunięte  przedmioty i  sprzęty,  których nie można skutecznie umyć,  uprać lub
dezynfekować. 

Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie
czyszczone lub dezynfekowane.

W jednej ławce siedzi jeden uczeń, a odległości między ławkami wynoszą 2 m.

Uczeń może używać tylko własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. 



Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w
czasie zajęć.

Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak
nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

Przerwy są organizowane o różnych godzinach dla poszczególnych klas, aby ograniczyć kontakt
z uczniami z innych klas na korytarzach.

Należy  zapewnić  taką  organizację  pracy  i  koordynację,  która  utrudni  stykanie  się  ze  sobą
poszczególnych  grup  uczniów  (np.  różne  godziny  przyjmowania  grup  
do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w
każdej przestrzeni szkoły wynoszący 2 m.

Personel  kuchenny  i  pracownicy  administracji  oraz  obsługi  sprzątającej  powinni  ograniczyć
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

Należy  ograniczyć  przebywanie  osób  z  zewnątrz  w  placówce  do  niezbędnego  minimum,  z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

2. Zajęcia Wychowania Fizycznego

W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów nie więcej niż 20 uczniów. Jednak
nie więcej  niż  liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust.  1 pkt 7 rozporządzenia Ministra
Edukacji  Narodowej  z  3  kwietnia  2019  r.  w  sprawie  ramowych  planów  nauczania  dla
publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639).

Po  każdych  zajęciach  używany  sprzęt  sportowy  oraz  podłoga  powinny  zostać  umyte  lub
zdezynfekowane. 

Dozwolone  jest  korzystanie  przez  uczniów  z  boiska  szkolnego  oraz  pobytu  na  świeżym
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

Korzystanie z boiska szkolnego możliwe jest tylko pod nadzorem nauczyciela danej grupy.

Sprzęt  na  boisku  wykorzystywany  podczas  zajęć  powinien  być  regularnie  czyszczony  
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć
go przed używaniem.

Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans
min. 2 m.

Nauczyciele ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

3. Przybycie ucznia do szkoły

Uczniowie  zabierają  do  szkoły  tylko  niezbędne  przybory  i  materiały  zgodnie  z  instrukcją
wychowawcy.

Uczniowie  nie  przynoszą   żadnych  napojów.  Szkoła  zabezpieczy  dostęp  do  wody  pitnej  i
jednorazowe kubki.

Co drugi wieszak  zostaje wyłączony z użytkowania.



Rozpoczęcie zajęć ustalone jest z przesunięciem czasowym, aby ograniczyć  duże skupiska w
szatni.

Rodzice  i  opiekunowie  przyprowadzający/odbierający  uczniów  do/ze  szkoły  mają  zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców
wynoszący min. 2 m.

Rodzice  mogą  wchodzić  z  dziećmi  wyłącznie  do  przestrzeni  wspólnej  szkoły  (przedsionek
głównego wejścia) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od
kolejnego  rodzica  z  dzieckiem.  Należy  rygorystycznie  przestrzegać  wszelkich  środków
ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.

Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe i nie objęte kwarantanną
domową.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do
szkoły.

Pracownik szkoły odbierając od rodzica dziecko wykonuje pomiar temperatury ciała za pomocą
dostępnego w placówce termometru bezdotykowego, zapisując jego wynik. Drugiego pomiaru
temperatury  dziecka  dokonuje  się  po  południu.  W  celu  umożliwienia  pomiaru  temperatury
dziecka rodzic wypełnia stosowne dokument (załącznik nr 3 do procedury bezpieczeństwa).

W sekretariacie  szkoły  dostępny jest  termometr  bezdotykowy,  który  jest  dezynfekowany  po
użyciu w danej grupie.

Rodzic,  który przyprowadza dziecko do szkoły jest zobowiązany podać aktualny numer
telefonu pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach.

Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka
do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

Uczeń po przebraniu się pod nadzorem pracownika myje dokładnie ręce za pomocą ciepłej wody
i mydła lub środka dezynfekującego.

4. Zajęcia Świetlicowe

Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania
ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. 

W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

5. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

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.

Przed wejściem do budynku szkoły dostępny jest płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja o
sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do
szkoły.

Wszystkie  osoby wchodzące  do  szkoły są  zobowiązane  do dezynfekcji  dłoni  lub  zakładania
rękawic ochronnych, a także do zakrywania ust i nosa, nie mogą przekraczać obowiązujących
stref przebywania.



Wszyscy nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem, w
szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, a
także po skorzystaniu z toalety.

Sale zajęć, pomieszczeń sanitarno - higienicznych, ciągów komunikacyjnych są codziennie rano
dokładnie  czyszczone,  a  nauczyciel  przed  wpuszczeniem  uczniów  do  sali  sprawdza
prawidłowość  wykonanych  prac,  w  razie  wątpliwości  poleca  pracownikom  porządkowym
dodatkowe czyszczenie wskazanych obszarów.

Dezynfekcji podlegają powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym
blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury,  włączniki, dezynfekcja
następuje codziennie rano oraz w południe.

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, tak aby uczniowie nie byli narażeni
na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Wszyscy  pracownicy  szkoły  są  zaopatrzeni  w  indywidualne  środki  ochrony  osobistej  –
jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos (przyłbice lub maseczki ochronne).

W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

Toalety dezynfekowane są na każdej przerwie.

5. Gastronomia

Pracownicy kuchni  przygotowujący posiłki  przed przystąpieniem do pracy są obowiązani  do
dokładnego umycia i zdezynfekowania rąk oraz nałożyć na siebie środki ochrony osobistej takie
jak maseczka/przyłbica, fartuch oraz jednorazowe rękawiczki.

Garnki,  przybory,  sztućce  i  zastawa  jest  myta  i  odkażana  w  temperaturze  powyżej  60℃  z
użyciem detergentu.

Personel  kuchenny  nie  może  kontaktować  się  z  dziećmi  ani  personelem  opiekującym  się
dziećmi. 

Posiłki wydawane są pracownikom pomocy, którzy podają je dzieciom.

Pracownicy  pomocy  podają  posiłki  po  dokładnym  umyciu  i  zdezynfekowaniu  rąk  w
jednorazowych rękawiczkach.

Po zakończeniu posiłku przez dzieci sala oraz kuchnia jest dezynfekowana.

Dzieci jedzą posiłki o wyznaczonych godzinach każda z grup osobno, tak aby na jednej sali nie
przebywało więcej niż 10 dzieci.

7. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

Do  pracy  w  szkole  mogą  przychodzić  jedynie  zdrowe  osoby,  bez  jakichkolwiek  objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.

W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z
istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

W  szkole  została  wdrożona  procedura  postępowania  w  przypadku  podejrzenia  zakażenia  u
pracownika i wszyscy pracownicy zostali z nią zapoznani.



8. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

Jeżeli  dziecko  manifestuje,  przejawia  niepokojące  objawy  choroby  zostanie  odizolowane  w
odrębnym pomieszczeniu  lub wyznaczonym miejscu z  zapewnieniem min.  2m odległości  od
innych osób.

Nauczyciel opiekujący się grupą niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego
odebrania ucznia ze szkoły, jednocześnie wykonuje działania w celu izolacji od grupy.

W  przypadku  zagrożenia  życia  lub  zdrowia  ucznia  nauczyciel  opiekujący  się  grupą  w
uzgodnieniu z rodzicem wzywa pogotowie ratunkowe.

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ucznia nauczyciel opiekujący się grupą w sytuacji,
gdy nie ma możliwości skontaktowania się z żadnym z rodziców, w uzgodnieniu z dyrektorem,
wzywa pogotowie ratunkowe.

Z zaistniałej sytuacji nauczyciel przygotowuje dla dyrektora notatkę służbową (załącznik nr 2)
informującą  o  tym  jaki  uczeń  manifestował  niepokojące  objawy,  jakie  to  były  objawy,
informację czy został  odebrany przez rodzica czy przez pogotowie oraz listę  osób mających
styczność z uczniem (uczniów i pracowników).

Notatka taka zostaje przechowywana przez okres 21 dniu, a po upływie tego terminu niszczona,
chyba że dyrektor będzie zobowiązany do jej przechowywania dla innych służb.

Załącznikiem  do  niniejszej  procedury  są  wytyczne  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej
przygotowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Procedury wchodzą w życie  25 maja 2020 roku  wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora.

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

                                                                    Im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie

                 Mirosław Dudek



Załącznik nr 2

KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA w związku z Covid – 19

(notatka służbowa)

Imię i nazwisko dziecka/klasa

Data i godzina 
zauważenia niepokojących objawów

Opis zauważonych objawów

Imię  i  nazwisko  poinformowanego
rodzica/rodziców/prawnych
opiekunów
Godzina poinformowania 
rodziców/prawnych opiekunów
Czytelny podpis osoby informującej
rodziców

Pomiary temperatury

Lp. Godzina

1.

2.

3.

Godzina odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna :     ...............................................

W  związku  z  zaobserwowanymi  u  dziecka  objawami  chorobowymi  i  wprowadzonymi
procedurami  z  dn.  25.05.2020r  w  Szkole  Podstawowej  nr  5  im.  Zjednoczonej  Europy  w
Kwidzynie informujemy, iż Rodzice dziecka są zobowiązani do:

o kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka;

o pozostawienia dziecka w domu, zgodnie z zaleceniami lekarskimi, jak powyżej;

o okazania  oświadczenia/zaświadczenia  lekarskiego  o  braku  przeciwwskazań  do

uczęszczania dziecka do szkoły, jeżeli dziecko będzie miało nadal uczęszczać.
o w  przypadku  zdiagnozowania  u  dziecka  Covid-19  Rodzic  jest  zobowiązany  do

natychmiastowego poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły
 nr telefonu 55 2624221 oraz służby sanitarne. 
55 279 38 15 Sanepid Kwidzyn

             800 190 590 informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

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

                                                                                              Data ,  Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego



Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE  O  WYRAŻENIU  ZGODY  NA  POMIAR  TEMPERATURY  CIAŁA
DZIECKA.

Zgoda rodzica na wykonanie pomiaru temperatury ciała dziecka

Wyrażam  zgodę  na  wykonanie  pomiaru  temperatury  ciała  mojego  dziecka  

…………………………………………………………………………………………………

w sytuacji, gdy będzie ono wykazywać niepokojące personel placówki objawy.  Oświadczam, iż
wyrażam zgodę dobrowolnie  w celu  zapewnienia  bezpiecznego pobytu  mojego dziecka  oraz
bezpieczeństwa innych dzieci i kadry placówki.

Administratorem  zebranych  danych  jest  Szkoła  Podstawowa  nr  5  w  Kwidzynie.  Podstawą
przetwarzania  danych  jest  zgoda,  która  może  zostać  wycofana  w  dowolnym  momencie  bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, w sytuacji podwyższonej
temperatury  podstawą  jest  ochrona  żywotnych  interesów  osób  przebywających  w  placówce.
Dane kontaktowe przetwarzane są w celu sprawnego i natychmiastowego kontaktu z rodzicem w
przypadku  zagrożenia  życia,  zdrowia  lub  niepokojących  objawów  u  dziecka  na  podstawie
ochrony żywotnych  interesów dziecka  oraz  innych  osób przebywających  w placówce.  Dane
zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna
podstawa  prawna  przetwarzania.  Mają  Państwo  prawo  dostępu  do  danych,  sprostowania,
ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie
do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane
do  państw  i  organizacji  trzecich.  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  ich  nie  podanie
uniemożliwi bezpieczne warunki pracy przedszkola.

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

Data ,  Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego



Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA,
KTÓRE UCZĘSZCZA

do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie

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 świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów
w szkole i innych dzieci  COVID-19. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża
na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami, jak również ich rodzinami. 

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

4. 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 i alergiczne. 

5. 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. 

6. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do szkoły i
pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. 

7. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie
będzie wychodziło na spacery poza teren szkoły 

8. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do
każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli lub pracowników administracji, odebrania dziecka w
trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji. 

9. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję szkoły w tym informacjami na temat
zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami  telefonów wywieszonymi  na drzwiach wejściowych
do placówki.

        ……………………………………………………..

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego



L.p. DATA PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 



Załącznik nr 5

INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Szanowny Rodzicu / Opiekunie pamiętaj o Twoich obowiązkach wynikających z wytycznych  
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust.
5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub
zabawek

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować
dystans  społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu  jak i  innych  dzieci  i  ich
rodziców wynoszący min. 2 m.

3. Rodzice  mogą  wchodzić  z  dziećmi  wyłącznie  do  przestrzeni  wspólnej  szkoły,  z
zachowaniem  zasady  –  1  rodzic  z  dzieckiem.  Należy  rygorystycznie  przestrzegać
wszelkich  środków  ostrożności  (min.  osłona  ust  i  nosa,  rękawiczki  jednorazowe  lub
dezynfekcja rąk).

4. Do  szkoły  może  uczęszczać  wyłącznie  dziecko  zdrowe,  bez  objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

5. Dzieci do szkoły są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe.

6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

7. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m
odległości  od  innych  osób  i  niezwłocznie  powiadomić  rodziców/opiekunów  w  celu
pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

……………………………………………………..

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

Niezastosowanie się do wytycznych GIS może skutkować konsekwencjami
prawnymi.

Art.  54.  Kodeks Wykroczeń 

Kto  wykracza  przeciwko  wydanym  z  upoważnienia  ustawy  przepisom  porządkowym  o
zachowaniu się w miejscach publicznych,  podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze
nagany.

Art.116.Kodeks Wykroczeń 
§  1.  Kto, wiedząc o tym, że:

1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o
tę chorobę,



2) styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że jest
chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,

3) jest  nosicielem  zarazków  choroby  określonej  w  punkcie  1  lub  podejrzanym  o
nosicielstwo,  nie  przestrzega  nakazów  lub  zakazów  zawartych  w  przepisach  o
zapobieganiu  tym  chorobom lub  o  ich  zwalczaniu  albo  nie  przestrzega  wskazań  lub
zarządzeń  leczniczych  wydanych  na  podstawie  tych  przepisów  przez  organy  służby
zdrowia, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§  2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie
dopełnia  obowiązku  spowodowania,  aby  osoba  ta  zastosowała  się  do  określonych  w  §  1
nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń leczniczych.

Art.  161.  Kodeks Karny

§  1. Kto, wiedząc,  że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie
zarażenie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§   2.  Kto,  wiedząc,  że  jest  dotknięty  chorobą  weneryczną  lub  zakaźną,  ciężką  chorobą
nieuleczalną lub realnie  zagrażającą życiu,  naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką
chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  3.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art.  165.  Kodeks Karny

§  1.  Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w
wielkich rozmiarach:

1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy
zwierzęcej lub roślinnej,

2) wyrabiając  lub  wprowadzając  do  obrotu  szkodliwe  dla  zdrowia  substancje,  środki
spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie
odpowiadające obowiązującym warunkom jakości,

3) powodując  uszkodzenie  lub  unieruchomienie  urządzenia  użyteczności  publicznej,  w
szczególności  urządzenia  dostarczającego  wodę,  światło,  ciepło,  gaz,  energię  albo
urządzenia zabezpieczającego przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub
służącego do jego uchylenia,

4) zakłócając,  uniemożliwiając  lub  w  inny  sposób  wpływając  na  automatyczne
przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych,

5) działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§  2.  Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na
zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§  4.  Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek
na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.



Art.  15.  Szczególne  rozwiązania  związane  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji
kryzysowych.

1. W  razie  stwierdzenia  naruszenia  obowiązku  hospitalizacji,  kwarantanny  lub  izolacji  w
związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  lub  zwalczaniem  COVID-19,  nałożonego
przez  właściwy  organ  lub  wynikającego  z  przepisów  prawa,  państwowy  powiatowy
inspektor  sanitarny  nakłada  na  osobę  naruszającą  taki  obowiązek,  w  drodze  decyzji,
administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł.

2. Stwierdzenie  naruszenia  obowiązku,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  może  nastąpić  w
szczególności  na  podstawie  ustaleń  Policji,  innych  służb  państwowych  lub  innych
uprawnionych podmiotów.

3. W zakresie określonym w ust. 1 nie ma zastosowania art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322,
374 i 567).

……………………………………………………..

                                                                           Data, Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

Załącznik nr 6

Oświadczenie o godzinach korzystania ucznia ze świetlicy szkolnej oraz dane kontaktowe

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………...................................................

będzie korzystać z zajęć opiekuńczo wychowawczych w szkole od dnia 25.05.2020 r. w godzinach 

od...................................do.............................................

Aktualny numer telefonu matki ………………...............................ojca…………………..................

…........…………………………………

                                                                                      Data, Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego
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