
Procedury w Szkole Podstawowej Milenium 

- informacja dla rodziców/opiekunów 

1. 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. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze 

do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Rodzic/prawny opiekun dziecka zobowiązany jest podpisać zgodę na pomiar 

temperatury ciała dziecka podczas pobytu w szkole. 

4. Przy wejściu do budynku szkoły każdy ma obowiązek dezynfekowania rąk.  

5. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów klasy 1 szkoły podstawowej odprowadzający 

dzieci mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej (przedsionka) szkoły, 

oczekują tam na wyznaczonego pracownika szkoły i zobowiązani są zachować 

zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

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

6. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

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

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

7. Pozostali uczniowie ( tj.: od klasy 2 szkoły podstawowej ) wchodzą do szkoły bez 

rodziców/ prawnych opiekunów . 

8. Rodzic/prawny opiekun dziecka nie ma prawa poruszania się poza strefą, w której 

następuje przekazanie dziecka. 

9. Osoba, która przychodzi po dziecko wchodzi do wyznaczonej strefy (dzwonek do 

szkoły), oczekuje na nauczyciela lub inną wyznaczoną osobę i zgłasza chęć odbioru 

dziecka. Nauczyciel/pracownik szkoły doprowadza dziecko z sali lub świetlicy 

szkolnej i przekazuje je rodzicowi/ opiekunowi z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

10. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego 

minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.  

11. Sekretariat szkoły funkcjonuje w godzinach 7.00-15.00. Zaleca się załatwianie pilnych 

spraw w sekretariacie szkoły w trakcie trwania lekcji, by ograniczyć kontakt osób 

z zewnątrz z uczniami/pracownikami szkoły.   

12. W sekretariacie może przebywać wyłącznie jeden rodzic/ prawny opiekun ucznia/ 

nauczyciel/ uczeń zachowując zasady reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, 

maseczka). 



13. Kontakt bezpośredni z dyrekcją szkoły jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu drogą mailową lub telefonicznie. Podczas spotkania obowiązują zasady 

reżimu sanitarnego. 

14. W szkole muszą być zapewnione sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji 

z opiekunami ucznia. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są 

do zapewnienia sprawnego kontaktu ze szkołą, podania aktualnych numerów 

telefonów i regularnego sprawdzania wpisów w dzienniku elektronicznym. 

15. Szkoła posiada termometr bezdotykowy i zobowiązana jest dezynfekować go po 

każdorazowym użyciu.  

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

dróg oddechowych, w tym w szczególności: gorączkę, kaszel, musi odizolować ucznia 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów 

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 

transportu). 

17. W szkole unika się częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

18. Obiady w stołówce będą spożywane wg harmonogramu: 

a) 11.05-11.20 - uczniowie klas 1-3 

b) 12.00-12.15 - uczniowie klas 4-8 

19. Podczas pobytu w stołówce uczniowie siedzą przy stolikach w grupach klasowych. 

20. Z posiłków wydawanych przez szkolną stołówkę mogą korzystać wyłącznie 

pracownicy szkoły i uczniowie. 

21. Na terenie szkolnej stołówki nie mogą przebywać rodzice/prawni opiekunowie 

dziecka i osoby z zewnątrz. 

22. Korzystanie z posiłków odbywa się w szkolnej stołówce z zapewnieniem 

prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych i z zaleceniami w czasie epidemii.  

23.  Podczas wchodzenia do budynków szkolnych, powrocie do sali lekcyjnej należy 

dezynfekować dłonie. 

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

należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

25. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą ani przynosić 

zbędnych przedmiotów. 

26. Zajęcia wychowania fizycznego będą w większości odbywały się na świeżym 

powietrzu. Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia będą 

odbywały się w świetlicy wiejskiej.  

27. Uczniowie przynoszą strój sportowy w oddzielnym worku/torbie, do którego na czas 

zajęć wychowania fizycznego pakują odzież, w której przebywają w szkole, by nie 

stykała się z odzieżą innych uczniów.  



28. Po każdorazowym użyciu stroju gimnastycznego należy zabrać go do domu i uprać. 

29. Zaleca się podczas przerw korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz jak 

najczęstszy pobyt na świeżym powietrzu. 

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

salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone 

w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem 

opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji.  

31. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty 

z uczniami oraz nauczycielami. 

32. Szkoła  ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny 

jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych 

materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

33. Szkoła ustala i upowszechnia zasady korzystania z opieki pielęgniarki szkolnej 

oraz godziny jej pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa 

oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 

Zdrowia 

 

  



 

Popowo Kościelne, dn……………….   

 

 

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY 

 

 

W związku z profilaktyką zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała  

 

mojego dziecka ………………………………………………….ucznia klasy………….  

 

przez pracownika szkoły w roku szkolnym 2020/2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

Podpis Rodzica/opiekuna prawnego 

  



Popowo Kościelne, dn……………… 

 

 

 

 

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

 

Deklaruję, że w roku szkolnym 2020/2021 syn/córka …………………………………..  

 

uczeń/uczennica klasy ……………………. będzie korzystał/a z zajęć w świetlicy szkolnej  

 

po zakończonych lekcjach w następujących dniach i godzinach:  

 

 

DZIEŃ TYGODNIA GODZINA ODBIORU DZIECKA 

PONIEDZIAŁEK 

 

 

WTOREK 

 

 

ŚRODA 

 

 

CZWARTEK 

 

 

PIĄTEK 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

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

Podpis Rodzica/opiekuna prawnego 

  



 

Deklaracja rodziców 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć kółko): 

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

19 obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej Milenium w Popowie Kościelnym. 

o Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa i zasad 

związanych z reżimem sanitarnym, a przede wszystkim: przyprowadzania/ puszczenia 

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

temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) 

w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 

o Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby 

u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie 

mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

o Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w razie zaobserwowania u dziecka 

niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w szkole. 

o Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 

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

najbliższym otoczeniu. 

o Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą 

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

na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

 

 

 

 

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

Podpis Rodzica/opiekuna prawnego 

 


