
Zarządzenie nr 17/2020 

 z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie   

w sprawie wprowadzenia procedur  
bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujących od dnia 

1 września 2020 r. na terenie Szkoły Podstawowej  
Im. Juliana Tuwima w Kaninie  

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

(t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1 

Wprowadza się wewnętrzne procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z 

uwzględnieniem zalecen  wskazanych w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych 

przepisach prawa: 

1. Procedura organizacji szkoły - załącznik nr 1 
2. Procedura organizacji przerw dla ucznio w – załącznik nr 2 
3. Procedura  postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawo w choroby 

covid-19- załącznik nr 3 
4. Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły – załącznik nr 4 
5. Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków – załącznik nr 5 
6. Procedura higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni – 

załącznik nr 6 
7. Procedura korzystania z szatni szkolnych – załącznik nr 7 
8. Procedura korzystania z biblioteki szkolnej - załącznik nr 8 

9. Zgoda na mierzenie temperatury – załącznik nr 9. 

10. Procedura bezpieczeństwa w Oddziale Przedszkolnym 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w z ycie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaninie 

mgr Halina S mierciak 

 
 
 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie   

 

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ  W SZKOLE 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakaz enia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 
lub w izolacji w warunkach domowych albo  w izolacji. 

4. Zajęcia lekcyjne w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie 
rozpoczynają się o godzinie 7:30, dyżur nauczycielski pełniony jest od godziny 
7:15 (od tej godziny dzieci mogą przychodzić do szkoły). 

5. Rodzice są zobowiązania do nieprzysyłania do szkoły dzieci wykazujących objawy 
chorobowe. 

6. Wszyscy uczniowie  i pracownicy  wchodzący  do budynku szkoły są obowiązani  
do dezynfekcji rąk, zgodnie z zamieszczoną informacją o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcją użycia środka dezynfekującego. 

 Opiekunowie odprowadzający dzieci  nie mogą wchodzić do  szkoły.  
7. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, Na teren szkoły mogą wejść  tylko osoby bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w 
wyznaczonych  strefach przebywania - wiatrołap 

8. Zapewnia się  sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami, opiekunami 
ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na 
odległość. 

9. Rodzice mają obowiązek odbierania telefonów ze Szkoły. 
10. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który należy  dezynfekować po użyciu w 

danej grupie.  
11. W przypadku użycia innych  termometrów niż termometr bezdotykowy należy 

zdezynfekować go  po każdej osobie. 
12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) lub wyznaczonym 
miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie 
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany jest własny środek transportu). Gabinet na piętrze. Rodzice 
dzieci z alergią objawiającą się katarem, kaszlem lub kichaniem zobowiązani są do 
przedłożenia wychowawcy zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka.  

13. Obowiązuje zasada ograniczania do minimum przebywania na terenie szkoły osób 
z zewnątrz,  

14.  Na terenie szkoły ogranicza się  gromadzenie uczniów z  różnych klas poprzez 
ustalanie  różnej  godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, 
różne godziny zajęć na boisku szkolnym oraz poprzez wyznaczenie stref 
przebywania dla uczniów z poszczególnych klas. Klasa 4 i 5 spędza przerwy na 



hollu, klasa 6,7,8 spędza przerwy na korytarzu szkolnym. Klasy 1,2,3  mają 
przerwy w innym terminie niż klasy starsze. 

15.  Uczniowie danej klasy odbywają zajęcia w wyznaczonej na stałe klasie, mają 
przypisane na stałe swoje krzesło i ławkę  opisaną imieniem i nazwiskiem. 

16. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

17. Uczniowie wchodzący do szkoły zobowiązani są do noszenia masek zakrywających 
usta i nos. W przestrzeniach szkoły wspólnych dla wszystkich (korytarze, holl) 
wymagane jest od uczniów klas 1-8, nauczycieli i pracowników noszenie maseczek 
zasłaniających usta i nos. W klasie uczeń może zdjąć maseczkę po zajęciu 
przypisanego do siebie miejsca.  

18. Podczas zajęć w salach lekcyjnych uczniowie nie muszą posiadać masek 
ochronnych , ale zachęca się uczniów do ich stosowania. 

19. Wszystkich pracowników i nauczycieli  na terenie szkoły obowiązują środki 
ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice).  

20. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 
uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

21.  Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 
należy czyścić lub dezynfekować po każdej grupie uczniów . Obowiązek ten zostaje 
zlecony pracownikowi obsługi, a nauczyciel wf nadzoruje jego wykonanie.  
Uczniowie na zajęcia wf rozbierają się na Sali gimnastycznej w bezpiecznych 
odległościach pod opieką nauczyciela , na przemian- dziewczynki i chłopcy.. 

22. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub  w tornistrze. 

23. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
24. Każdy uczeń posiada przyporządkowaną do swojego miejsca pracy kredę, którą 

będzie używał do pisania na tablicy. Tablicę maże nauczyciel.  
25. W sali odległos ci między stanowiskami dla ucznio w powinny wynosic  min. 1,5 m 

26.  Zajęcia w duz ej grupie łączone nalez y prowadzic  po południu w jadalni lub na Sali 

gimnastycznej [dotyczy muzyki, plastyki, religii] . 

27. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać 
umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę 
możliwości po każdych zajęciach.(prowadzone jest monitorowanie prac 
dezynfekcyjnych). 

28. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w 
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.(prowadzone jest 
monitorowanie czynności wietrzenia pomieszczeń w danym dniu). 

29. Uczniowie klas 1-3 odbywają zajęcia w wyznaczonych salach lekcyjnych na piętrze 
i w Sali 11 klasa pierwsza 

30. Podczas realizacji z uczniami zajęć wychowania fizycznego we wszystkich klasach, 
w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe. 

31. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  
32. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonej sali a razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych.  Na zajęcia uczęszczają dzieci zapisane, w pierwszej 
kolejności dzieci rodziców pracujących. Zapisu dokonuje rodzic wskazując godziny 
pobytu dziecka na świetlicy w danym dniu .Decyzję ostateczną o objęciu dziecka 



opieką świetlicową podejmuje dyrektor w porozumieniu z Wychowawcą klasy i 
rodzicami . 

33. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, 
dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.  

34. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający 
łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

35. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania 
dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz 
po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

36. Świetlica szkolna podlega dezynfekcji po zajęciach przeprowadzonych z daną 
grupą/ klasą. 

37. Zajęcia  pozalekcyjne organizowane w szkole są organizowane z uwzględnieniem 
zasad  zajęć lekcyjnych. 

38. Sale , gdzie odbywają się zajęcia pozalekcyjne podlegają dezynfekcji po każdej 
grupie/ klasie. 

39. Dzieci wchodzą i wychodzą ze  szkoły różnymi wejściami.  
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie   

 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW  

ORAZ DYŻURÓW NAUCZYCIELI NA PRZERWACH 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Gło wnego Inspektora 

Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakaz enia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

3. Nauczyciele w klasach 1-3 organizują przerwy dla swoich ucznio w w  odstępach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niz  co 45 min. Nauczyciel kon czący 

zajęcia w klasie 1-3 czuwa nad bezpiecznym rozejs ciem się dzieci do domu. 

4. Uczniowie klas 1-3 nie biorą udziału w przerwach razem z uczniami klas 4-8. 
5. W klasach 4-8 przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęc   

6. Jez eli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez ucznio w 

w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na s wiez ym powietrzu na terenie 

nalez ącym do szkoły. 

7. Uczniowie spędzają przerwy wyłącznie  pod opieką nauczycieli dyz urujących. 

8. Uczniowie klas 6,7,8 spędzają przerwy na korytarzu, uczniowie klasy 4 i 5 spędzają 

przerwy na hollu. Uczniowie klas 1-3 spędzają przerwy najczęs ciej w swoich 

salach lub pod opieką nauczyciela udają się w inne miejsce. 

9. Zadaniem nauczyciela dyz urującego jest dbanie o to, aby uczniowie klas  

przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami 

innych klas  przypisanych do innej strefy, aby w miarę moz liwos ci ograniczyc  

ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa. 

10. W razie koniecznos ci przejs cia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału (np. 

w celu udania się do strefy wyznaczonej) uczniowie są obowiązani do zachowania 

dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy. 

11. Na terenie szkoły, w przestrzeniach wspo lnych wymagane jest  noszenie przez 

ucznio w klas 1-8 osłony nosa i ust.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie   

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA 

OBJAWÓW CHOROBY COVID-19 

§ 1 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

3. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19. 

4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych. 

5. Wychowawcy klas, a w razie ich nieobecności nauczyciele przeprowadzający 

zajęcia w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u ucznia, 

przeprowadzają badanie temperatury ciała ucznia przy pomocy termometru 

bezdotykowego. Termometr podlega dezynfekcji po użyciu w danej grupie. 

6. Jez eli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyz ej – nalez y 

(powiadomic  rodzico w ucznia, w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze 

szkoły) przypomniec  o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. 

7. Jez eli pomiar termometrem innym niz  bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 

37,9 °C – nalez y powiadomic  rodzico w ucznia i ustalic  ewentualną koniecznos c  

sposobu odebrania dziecka ze szkoły. Do czasu przybycia rodzico w ucznia 

umieszcza się ucznia  w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium). 

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

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy umieścić 

ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomić 

rodziców (opiekunów prawnych) o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

§ 2 

1. Pomieszczenie, o którym mowa w § 1 pkt 6 i 7, zapewnia min. 2 m odległości od 

innych osób. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn 

dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły oraz 

izolowani uczniowie. 



2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia, u którego podejrzewano 

wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać 

zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich 

środków ochrony osobistej.                   § 3 

1. W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego 

uprzednio ucznia, należy upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi 

uczniami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie 

szkoły. 

2. W sytuacji wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów COVID-19, 

personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu środków ochrony 

osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły. Obszar, w 

którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz 

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

zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

§ 4 

1. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w sytuacji wystąpienia 

niepokojących objawów choroby zakaźnej COVID-19  powinni 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 mogą być zakażeni COVID-19. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować 

się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną. 

3. W sytuacji potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców / 

opiekunów prawnych uczniów/. 

 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 17/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie 



 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW ZE SZKOŁY 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Gło wnego Inspektora 

Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakaz enia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

3. Do szkoły moz e uczęszczac  uczen  bez objawo w chorobowych sugerujących 

infekcję dro g oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych. 

4. Do odwołania nalez y ograniczyc  bezpos redni kontakt ucznio w z osobami trzecimi 

do niezbędnego minimum. 

5. Uczniowie wchodzą do szkoły sami, dzieci z Oddziału przedszkolnego są odbierane 

od Rodzico w przy drzwiach wejs ciowych od strony parkingu. 

6. Opiekunowie przyprowadzający dzieci zobowiązani są do zachowania 

bezpiecznych odległos ci min. 1,5 m. 

7. Po kaz dym kontakcie z osobami trzecimi nalez y dezynfekowac  ręce. W przypadku 

stosowania rękawiczek powinny byc  często zmieniane. Nalez y unikac  dotykania 

twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

8. Wszystkich wchodzących do budynku szkoły zobowiązuje się skorzystanie z płynu 

do dezynfekcji rąk. 

9. Przy wejs ciu do budynku szkoły umieszcza się informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję uz ycia s rodka dezynfekującego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 17/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie 



 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRACY STOŁÓWKI I WYDAWANIA POSIŁKÓW 
 

1. Personel kuchenny i pracownicy   powinni ograniczyc  kontakty z uczniami oraz 
nauczycielami. 

2. Przy organizacji z ywienia w szkole (stoło wka szkolna, kuchnia, jadalnia), obok 
warunko w higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do 
funkcjonowania z ywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady 
szczego lnej ostroz nos ci dotyczące zabezpieczenia pracowniko w. 

3. Odległos c  między stanowiskami pracy w kuchni,  stoło wce szkolnej wynosi co 
najmniej 1,5 m. 

4. Pracodawca zapewnia s rodki ochrony osobistej, w postaci masek, przyłbic, 
rękawic ochronnych, fartucho w. 

12. Pracownicy kuchni obowiązani są do  utrzymania wysokiej higieny stanowisk 
pracy, opakowan  produkto w, sprzętu kuchennego, naczyn  stołowych oraz 
sztuc co w. 

13. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby ucznio w 
przebywających jednoczes nie na stoło wce oraz zasad ograniczenia moz liwos ci 
ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu: 

a) stosuje się zmianowe wydawanie posiłko w, to jest oddzielnie dla klas 
zgodnie z obowiązującym harmonogramem, klasy I-III, IV-VIII 

b) dzieci z oddziału przedszkolnego  korzystają ze stoło wki zgodnie z 
ustalonym harmonogramem.  

14. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłko w obowiązana jest do 
przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni na kto rej spoz ywany jest 
posiłek, a takz e sprzęto w słuz ących dzieciom do jego spoz ycia. 

15. Dzieci przed wejs ciem do jadalni zobowiązane są do umycia rąk mydłem. 
16. Po kaz dym posiłku uczniowie pozostawiają naczynia i sztuc ce na stołach. 
17. Po wyjs ciu grupy z jadalni osoba z personelu kuchennego zabiera naczynia do 

zmywalni celem wyparzenia. 
18. Po kaz dym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez pomoc 

kuchenną. 
19. Wielorazowe naczynia i sztuc ce nalez y myc  w zmywarce z dodatkiem detergentu, 

w temperaturze min. 60°C lub je wyparzac . 
20. Na stoło wce nie obowiązuje samoobsługa. 
21. Ustalone grupy ucznio w jedzą posiłki pod opieką nauczyciela. 
22. Personel kuchni nie kontaktuje się z uczniami i nauczycielami w czasie spoz ywania 

przez dzieci posiłko w. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 17/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie 

 

PROCEDURA HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI 
POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i 
służb medycznych. 

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów wezwani przez nauczyciela, 
wchodzące do szkoły do wyznaczonej strefy – wiatrołap obowiązani są do  
dezynfekcji  dłoni lub zakładania rękawiczek  ochronnych oraz  zakrywania  ust  i 
nosa. 

3. Zabrania się osobom trzecim wchodzącym do budynku szkoły  przekraczania  
obowiązujących stref przebywania. 

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 
świeżego powietrza, po zajęciach wychowania fizycznego i po skorzystaniu z 
toalety. 

5. Pracownicy obsługi monitorują w formie pisemnej codzienne prace porządkowe, 
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, 
pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów 
w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 
Dezynfekcji należy dokonać minimum dwa razy w ciągu dnia. Posadzki należy 
zdezynfekować rano po wejściu uczniów do szkoły. Salę gimnastyczną należy 
dezynfekować po wyjściu każdej z grup uczniów ćwiczących. Salę komputerową 
należy dezynfekować po wyjściu każdej z klas. Jeżeli w danej Sali lekcyjnej 
rozpoczyna zajęcia inna klasa niż poprzednio, salę tę należy zdezynfekować. 
Nauczyciel prowadzący zajęcia przed wejściem do Sali w ciągu dnia zobowiązany 
jest upewnić się u pracownika obsług, czy dana sala została zdezynfekowana. 
Dotyczy również zajęć świetlicowych, które powinny odbywać się w jednej 
wyznaczonej Sali  nr 11, która przed wejściem dzieci świetlicowych powinna być 
zdezynfekowana. 

6. Czynności związane z dezynfekcją pomieszczeń wykonuje personel sprzątający. 
Pracownik sprzątający w ciągu dnia minimum trzy razy dezynfekuje łazienki. 
Wyznacza się łazienki do wyłącznego używania przez nauczycieli .uczniów, dzieci 
z Oddziału Przedszkolnego. 

7.  Przydział łazienek przedstawia się następująco; Łazienka dla klasy 3 i 
dziewczynek z klasy 4 i 5 obok Sali nr 5, łazienka dla chłopców z klas 4 i 5 obok 
Sali nr 3, klasa 2 korzysta z łazienki przy Sali nr 4; klasa 1, 6, 7, 8 korzysta z łazienki 
przy holu. Oddział przedszkolny korzysta z łazienki przy Sali gimnastycznej.  
Wszystkie łazienki są opisane. 

8. Sale lekcyjne należy dezynfekować po zakończonych zajęciach grupy uczniów, 
klasy. 

9. Należy racjonalnie gospodarować środkami do dezynfekcji. 
10. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.  



11. Przeprowadzając dezynfekcję należy przestrzegać czasu niezbędnego do 
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie 
nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

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

13. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

14. Na zużyte maseczki lub rękawice jednorazowe, zapewnia się miejsce/pojemniki 
do ich wyrzucania.  

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 17/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNYCH 
 

1. Każdy uczeń posiada buty zamienne, które przechowuje w worku z tworzywa 
sztucznego lub w reklamówce.  

2. Dzieci z oddziałów przedszkolnych korzystają z szatni przy wejściu do szkoły od 
strony boiska przyszkolnego. 

3. Rodzice nie wchodzą do szkoły, dzieci same rozbierają i ubierają się.   
4. Uczniowie klasy II-III rozbierają się przy swoich salach lekcyjnych na piętrze. 

Uczniowie Oddziału przedszkolnego rozbierają się przy Sali Oddziału 
Przedszkolnego, uczniowie pozostałych klas mają przygotowane miejsca 
opatrzone imieniem i nazwiskiem do przebierania się. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 17/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

3. Celem działania biblioteki szkolnej jest umożliwienie uczniom dostępu do książek 

w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem 

kwarantanny woluminów. 

4. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły. 

5. Przestrzega się przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować 

jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.  

6. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w bibliotece (punkcie 

obsługi  czytelnika)   wyznacza się oddzielne strefy komunikacyjne dla osoby 

oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie dla osoby wypożyczającej. 

7. W bibliotece wyznacza się miejsce do składowania oddanych książek – przejście 

dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).  

8. W każdej strefie może przebywać jedna osoba.  

9. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga 

oczekująca (w wyznaczonej strefie).  

10. Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej 

liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w 

bezpiecznej odległości 1,5-2 m.  

11. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz, nie ma wolnego dostępu 

uczniów do książek. 

12. Klasy wypożyczają książki w wyznaczonych godzinach. 

 
 

 

 

 



 
 
 

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 17/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie 

 
 

……………………………………..                                           (data, miejscowość) 

……………………………………..  

…………………………………….. 

(imię i nazwisko, adres) 

 

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY U DZIECKA 

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a 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) wyrażam zgodę na 

dokonywanie pomiaru temperatury u mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………….……… 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

…….………………………….. 
(podpis rodzica / prawnego opiekuna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 17/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie 

 
 
 

Procedura bezpieczeństwa 

w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima  

w Kaninie dla rodziców/ opiekunów prawnych 

 

1. Wprowadza się procedurę bezpieczeństwa w Oddziale Przedszkolnym. 

 

2. Celem procedury jest wprowadzenie rozwiązań, których przestrzeganie jest kluczowe do 

zapewnienia bezpieczeństwa przede wszystkim dzieciom uczęszczającym do oddziału 

przedszkolnego, dzieciom szkoły podstawowej, nauczycielom, pracownikom i rodzicom. 

 

3. Rodzic ponosi  odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z przyprowadzeniem 

dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie, 

jak i podczas drogi z/ do placówki, która skutkować może zarażeniem się COVID-19 dziecka, 

nauczycieli oraz pracowników szkoły. 

 

4. Do oddziału przedszkolnego przyprowadzamy dzieci zdrowe. Do oddziału przedszkolnego 

nie przyprowadzamy dziecka, jeśli domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji 

w warunkach domowych. Dziecko przyprowadzane jest pod opieką zdrowego rodzica, 

opiekuna. 

 

5. Postanowienia ogólne: 

1)  W oddziale przedszkolnym obowiązuje reżim sanitarny. 

2)  W oddziale przedszkolnym stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji 

Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego. 

3)  Dzieciom zapewniona jest opieka w godzinach 7.40-15.00. 

4)  Każda osoba wchodząca do placówki (pracownik) zobowiązana jest do zakrywania ust 

i nosa, dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu głównym lub założenia 

rękawiczek jednorazowych. 

5)  Po odebraniu/ przyprowadzeniu dziecka Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego 

opuszczenia terenu Szkoły. 

7)  Dzieciom mierzona jest temperatura po wyrażeniu zgody przez Rodzica. 

8)  W przedszkolu dzieci nie mają obowiązku noszenia maseczek. 

9)  Czas schodzenia się dzieci- 7.40- 8.10. W wyjątkowych przypadkach czas przyjścia 

dziecka może być wcześniejszy, wymaga to uzgodnienia z Wychowawcą i 



dyrektorem. Powyższa godzina została ustalona, aby zapewnić minimalizowanie 

kontaktu dzieci z uczniami rozpoczynającymi naukę  w szkole. .  

10)  Każda osoba przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do wzmożonej 

profilaktyki zdrowotnej. 

11)  W Przedszkolu obowiązują procedury: 

 a) Procedura bezpieczeństwa; 

            b) Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19; 

            c) Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Oddziału Przedszkolnego w 

Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie. 

            d) Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunem prawnym. 

Z Procedurami zapoznają Rodziców nauczyciele oddziału przedszkolnego - drogą 

telefoniczną, elektroniczną, poprzez stronę internetową Szkoły. Na spotkaniu w dniu 

1.09.2020 r. z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

12) Na drzwiach wejściowych znajduje się wykaz telefonów alarmowych do służb, z 

którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u 

osoby znajdującej się na terenie placówki. 

 

6. Organizacja bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu: 

1)      W Szkole funkcjonuje jedna grupa przedszkolna- w sali nr 17. 

2)      Grupy mogą być niejednorodne wiekowo. 

3)      Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek ani innych przedmiotów. 

4)      Przyprowadzanie i odbieranie dziecka następuje według wytycznych zawartych w 

Procedurze przyprowadzania/ odbierania dzieci do/z /Oddziału Przedszkolnego w 

Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie. 

5)      Wyjścia poza teren budynku mogą się odbyć z zachowaniem zasad bezpiecznej 

odległości i dezynfekcji sprzętu przed i po użyciu. 

6)      Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w 

placówce . Ma obowiązek codziennego przypominania dzieciom o konieczności 

częstego i dokładnego mycia rąk zgodnie z instrukcją. Nauczyciel nadzoruje 

prawidłowe wykonywanie czynności higienicznych przez dzieci. 

7)      W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych podczas pobytu 

dziecka w przedszkolu, uruchomiona zostaje Procedura w przypadku podejrzenia 

zakażenia COVID-19. 

8)  Sale, w których przebywają dzieci są w ciągu dnia regularnie wietrzone (co godzinę). 

9)  Po zakończonej pracy oddziału sale są wietrzone i dezynfekowane. 

10)  Obowiązuje forma kontaktu telefonicznego lub mailowego rodziców z 

nauczycielami. 

11)  Dzieci będą spożywały posiłki w jadalni. Dzieci przedszkolne będą spożywały 

posiłek osobno. Pracownicy kuchni podczas spożywania posiłku nie będą 

kontaktować się z dziećmi. 

7.  Nauczyciel przebywający w sali przedszkolnej: 



- ma prawo mieć założoną maseczkę ochronną/ przyłbicę 

- ma prawo do zachowywania dystansu społecznego w kontaktach z dziećmi 

- ma prawo mieć włączony telefon komórkowy i skorzystania z niego - w razie zaistnienia 

potrzeby kontaktu z Rodzicem 

 

8. Procedura obowiązuje do odwołania od 01.09.2020 r. 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 

w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej  

im. Juliana Tuwima w Kaninie 

1) Wyznacza się pomieszczenie, zwane dalej izolatorium, w którym będzie można 

odizolować dziecko w razie wystąpienia u niego  objawów chorobowych. 

 

2) Izolatorium wyposażone jest w środki ochrony osobistej ( maseczki, rękawiczki, 

fartuch ochronny, przyłbicę), termometr bezdotykowy, krzesło oraz płyn 

dezynfekujący. 

 

3) Osoba przejawiająca objawy zakażenia zostanie objęta natychmiastową izolacją. 

 

4) W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka - dziecko jest 

niezwłocznie izolowane od grupy do pomieszczenia izolatorium. 

 

5) Dziecko w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika, który 

zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa - przed wejściem i po wyjściu z 

izolatorium dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada środki 

ochrony indywidualnej ( fartuch, rękawiczki, maseczkę, przyłbice- po wyjściu z 

izolatorium niezwłocznie pozbywa się użytych przedmiotów ochrony umieszczając je 

w specjalnie do tego przeznaczonym koszu). 

 

6) W przypadku nasilonych objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, 

problemy 

z oddychaniem bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie: 

- Rodziców 

- Dyrektora Szkoły   

 

7) Nauczyciel bezzwłocznie zapisuje fakt zaistnienia sytuacji w Karcie informacyjnej 

(zał. nr 1). 

 

8) Dalsze działania podejmują odpowiednie służby. 

 

 

Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z 

Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w 

Kaninie 



  

 1. W związku z zapobieganiem COVID-19 i dbaniu o bezpieczeństwo dzieci, 

Rodziców i pracowników, zmianie ulega organizacja przyprowadzania i odbierania dzieci 

do/ z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie. 

 Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wytycznych 

i zabezpieczenia na ten cel odpowiednio przedziału czasowego. 

 2. Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z 

przyprowadzeniem dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Juliana 

Tuwima w Kaninie, jak i podczas drogi z/ do placówki, która skutkować może narażeniem 

zarażenia się COVID-19 dziecka, rodziców/prawnych opiekunów oraz pracowników 

przedszkola. 

 3. Bezwzględnie- dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez 

jakichkolwiek oznak choroby ( w tym katar, osłabienie, kaszel, gorączka, biegunka, 

wymioty). Dzieci, których domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w 

warunkach domowych lub są osoby chore, nie może zostać przyprowadzone do oddziału 

przedszkola. 

 4. Osoby przyprowadzające/ odbierające dzieci muszą być zdrowe i nie mogą 

wykazywać żadnych objawów chorobowych. 

 5. Dzieci należy przyprowadzić najpóźniej do godz. 8.10 - jest to godzina graniczna 

oddania dziecka pod opiekę nauczyciela- o godz. 8.10 przedszkole zostaje zamknięte. Po tej 

godzinie dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola, chyba, że zostanie to ustalone wcześniej 

z nauczycielem przedszkola- sporadyczny przypadek. 

 6. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun 

prawny i jedna wyznaczona- upoważniona na piśmie osoba. 

 7. Rodzice zobowiązani są do każdorazowego odbierania telefonów z placówki. W 

sytuacji zauważenia u dziecka w trakcie pełnienia nad nim opieki zmian chorobowych, 

nauczyciel niezwłocznie informuje o tym fakcie Rodziców, a Rodzice są zobowiązani do 

natychmiastowego odebrania dziecka ( maksymalnie w czasie 1 godziny). Jeśli dziecko 

manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby- zostanie odizolowane w odrębnym 

pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

 8. Zmiany, które ze względu na konieczność zapewnienia maksymalnego 

bezpieczeństwa obowiązujące podczas przyprowadzania/ odbierania dziecka, obowiązują od 1 

września 2020 r. 



a) W Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie 

obowiązuje reżim sanitarny. 

b)  Przedszkole zapewnia opiekę dla dzieci w godz. 07.40- 15.00. 

c) O 8.10 DRZWI WEJŚCIOWE ZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE I NIE MA 

MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA DZIECKA. 

d)  W celu uniknięcia dużego zgromadzenia osób na terenie placówki do przedszkola 

dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko przez jedną osobę. 

e) Dzieci nie przynoszą ze sobą własnych zabawek, ani innych przedmiotów. 

f) Rodzic nie wchodzi z dzieckiem dalej, niż do drzwi wejściowych budynku (wejście 

od strony boiska sportowego, obok sali gimnastycznej). Rodzice przyprowadzający 

dziecko przekazują je pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi, który uprzednio 

sprawdzając dziecku temperaturę, która nie może przekroczyć 37ºC, odprowadza je 

do szatni. Nadzoruje czynność przebierania się dziecka, a następnie przekazuje pod 

opiekę wychowawcy.  Rodzic, który przyprowadza dziecko do oddziału 

przedszkolnego, wyraża zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka, a także 

na dokonanie takiego pomiaru w sytuacji zauważenia przez wychowawcę/ 

nauczyciela, niepokojących objawów mogących świadczyć o chorobie dziecka (jej 

początku). 

g) Przy wejściu do szkoły obowiązuje zachowanie dystansu społecznego minimum 1.5 

metra. 

h) Rodzic stosuje się do wszystkich zaleceń pracownika. 

i) Rodzic przekazujący dziecko pod opiekę ma zakryte usta i nos. 

j) Rodzic dziecka powyżej 4 roku życia ściąga dziecku maseczkę i zabiera ją ze sobą. 

Maseczki do zakrywania twarzy rodzice zabierają do domu i przynoszą w momencie 

odbierania dziecka z przedszkola- maseczka dziecka nie może pozostać na terenie 

placówki. 

k) Odbiór dziecka następuje analogicznie do przyprowadzenia. Rodzic dzwonkiem 

zgłasza gotowość do odebrania dziecka, czeka do momentu, aż pracownik 

przyprowadzi dziecko do szatani, dziecko ubierze się pod opieką pracownika i 

zostanie odprowadzone do Rodzica. 

l) Nie ma możliwości pobytu Rodzica w sali przedszkolnej podczas adaptacji dziecka do 

pobytu w oddziale przedszkolnym  z uwagi na niewystarczającą powierzchnię sali, 

którą to powierzchnię określają Wytyczne MEN. 



ł) Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka z przedszkola- do godz. 

15.00. 

m) Nie dopuszcza się wcześniejszego, niż obowiązujący czas pracy oddziału 

przedszkolnego w danym dniu, odbioru dziecka. Dzieci korzystające regularnie z 

wydłużonego pobytu w oddziale przedszkolnym odbierane są do godziny 15.00. 

n) Rodzic zobligowany jest do pomiaru temperatury dziecka w domu i niewysyłanie 

dziecka z podwyższoną temperaturą (37ºC lub więcej) do Oddziału Przedszkolnego. 

o) Osoba będąca na dyżurze zobowiązana jest do częstego dezynfekowania powierzchni 

drzwi, uchwytów przy wejściu do przedszkola oraz uzupełniania płynu 

dezynfekującego. 

9. Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do bezwzględnego 

przestrzegania wprowadzonych procedur. 

10. Procedura obowiązuje od 1 września 2020 r. 

 

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami 

prawnymi obowiązująca w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej  

im. Juliana Tuwima w Kaninie 

  

 1. W związku z wznowieniem działalności od 01.09. 2020 r. Dyrektor Przedszkola 

Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie wprowadza 

Procedurę szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami prawnymi mając na 

uwadze podejmowanie wszelkich działań minimalizujących zakażenie COVID-19 

 2. Rodzice, w przypadku skorzystania z usług oddziału przedszkolnego, są 

zobowiązani do  pozostawienia aktualnego numeru telefonu oraz adresu mailowego obojga 

rodziców. 

 3. Rodzice, w przypadku skorzystania z usług przedszkola i pozostawienia dziecka 

pod opieką w placówce, są zobowiązani do każdorazowego odbierania telefonu z oddziału 

przedszkolnego/ szkoły. 

 4. W sytuacji losowej, gdy rodzic nie odbierze telefonu- zobowiązany jest do 

niezwłocznego oddzwonienia. 



 5. W przypadku wystąpienia u dziecka podczas pobytu w oddziale przedszkolnym 

oznak choroby- Rodzic jest natychmiast informowany o zaistniałej sytuacji telefonicznie i jest 

zobowiązany do niezwłocznego tj. do 1 godz. odbioru dziecka z placówki, licząc od momentu 

przekazania informacji o stanie zdrowia dziecka. 

 6. Z oddziałem przedszkolnym/ szkołą Rodzic może kontaktować się wykorzystując 

telefon do nauczycieli przedszkola/ dyrektora lub pocztę mailową. W wyjątkowych 

przypadkach kontakt z  rodzicem wezwany przez wychowawcę może odbyć się w 

wydzielonej strefie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, zgodnie z procedura kontaktów 

Rodziców ze szkołą i Przedszkolem opracowaną na podstawie wytycznych zalecających 

ograniczanie pobytu osób trzecich na terenie szkoły. 

 7. Każdy Rodzic/ opiekun prawny korzystający z usług przedszkola w okresie 

epidemii zobowiązany jest do zapoznania z treścią Procedury oraz do jej bezwzględnego 

stosowania. 

 8. Procedura obowiązuje od 01 września 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

Karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka  

przebywającego pod opieką Oddziału Przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej 

im. Juliana Tuwima  w Kaninie podczas szczególnego reżimu sanitarnego  

w związku z COVID – 19 

  

 

Imię i nazwisko 

dziecka...................................................................................................................... 

Godzina zauważenia 

objawów............................................................................................................ 

Jakie wystąpiły 

objawy....................................................................................................................... 

Godzina poinformowania 

rodziców.................................................................................................... 

Kto został 

poinformowany................................................................................................................. 

Podpis osoby 

informującej................................................................................................................. 

Pomiary temperatury....................... Godzina Odczytana 

temperatura............................................... 

Pomiary temperatury....................... Godzina Odczytana 

temperatura............................................... 

Inne zaobserwowane objawy:   

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



…………………………………………………………………………………………………

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

Godzina odbioru dziecka przez 

rodzica/opiekuna:.............................................................................. 

W związku z zaobserwowanymi u dziecka objawami chorobowymi i wprowadzonym 

reżimem sanitarnym w oddziale przedszkolnym w Oddziale Przedszkolnym w Szkole 

Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie informuję, iż Rodzice są zobowiązani do: 

 - kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka, 

 - pozostawienia dziecka w domu,  

 - przyniesienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do 

placówki,  

 - w przypadku zdiagnozowania u dziecka Covid-19 Rodzic jest zobowiązany do 

natychmiastowego poinformowania placówki. 

  

  

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

 (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


