
    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 7/2020z dnia 18 maja 2020 r. 

 
Procedura bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza procedura dotyczy pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka 
w Ornecie zwanej dalej „szkołą” oraz rodziców i uczniów w trakcie trwania epidemii  
COVID-19,  

2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeo zakażenia COVID-19, 
3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które zminimalizują możliwośd 

zakażenia, jednak pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeostwa, nie pozwolą 
całkowicie wyeliminowad ryzyka związanego z zakażeniem COVID-19. 

4. Rodzic decydujący się na przysłanie ucznia do szkoły na zajęcia rewalidacyjne lub konsultacje 
w okresie epidemii jest zobowiązany wypełnid oraz złożyd formularz zgłoszenia ucznia wraz  
z oświadczeniami, stanowiący załącznik nr 1 do procedury. 

5. Formularz zgłoszenia należy dostarczyd do szkoły przed pierwszym planowanym dla ucznia 
dniem zajęd rewalidacyjnych lubkonsultacji wynikającym z harmonogramu ustalonego przez 
dyrektora szkoły. 

6. Formularz należy wydrukowad ze strony internetowej szkoły, wypełnid, zeskanowad i przesład 
na adres e- mailowy szkoły: ornetasp4@wp.pllub dostarczyd osobiście do Sekretariatu Szkoły. 

7. Niedostarczenie przez rodziców formularza zgłoszeniowego przed dniem rozpoczęcia zajęd 
rewalidacyjnych lubkonsultacji- będzie powodem odmowy udzielenia zajęd rewalidacyjnych 
lub konsultacji uczniowi. 

II. ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘD REWALIDACYJNYCH I KONSULTACJI  

1. W szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 
Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Z zajęd rewalidacyjnych lub konsultacji w szkole mogą korzystad uczniowie zdrowi, bez 
objawów choroby zakaźnej. 

3. Wyklucza się udział w zajęciach rewalidacyjnych lub konsultacjach ucznia, jeżeli domownicy 
objęci są kwarantanną lub izolacją oraz ucznia, który miał kontakt z osobą zarażoną COVID – 
19. 

4. Konsultacje będą się odbywały według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły na 
podstawie zebranych potrzeb uczniów. 

5. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów rozpoczynają się od 18 maja 2020 r. 
6. Konsultacje dla uczniów klasy VIII rozpoczynają się od 25 maja 2020 r. 
7. Konsultacje dla uczniów klas IV-VII rozpoczynają się od 1 czerwca 2020 r. 
8. Zajęcia rewalidacyjne będą miały formę indywidualną. 
9. Konsultacje będą miały formę grupową i o ile to będzie możliwe organizacyjnie indywidualną. 
10. Grupa może liczyd do 12 uczniów, jednak w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu 

prowadzącego można zwiększyd liczbę uczniów jednak nie więcej niż 2 uczniów. 
11. Przestrzeo w sali do konsultacji musi zapewniad 4 m2 na osobę, 1,5 metra odstępu między 

stolikami. 
12. W miarę możliwości będzie wyznaczona stała sala konsultacji dla tej samej grupy. 
13. Szkoła uruchomi taką ilośd grup oraz przyjmie taką liczbę uczniów, jaką liczbą nauczycieli                 

i powierzchnią poszczególnych sal lekcyjnych dysponuje. Dyrektor uruchamiając grupę musi 
zapewnid warunki określone w wytycznych i niniejszej procedury. 

14. Uczeo musi zabezpieczyd drogi oddechowe (nos i usta) maseczką lub w inny sposób w drodze 
do i ze szkoły. 
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15. Przed wejściem do szkoły, na korytarzach i w szatni uczniowie muszą zachowywad dystans 
społeczny wynoszący 2 m. 

16. Do szatni uczniowie będą wpuszczani pojedynczo w celu zmiany obuwia i pozostawienia 
okryd wierzchnich. Nadzór nad prawidłowym wchodzeniem będzie pełnił wyznaczony 
pracownik obsługi.  

17. Uczniowie i nauczyciele w czasie zajęd rewalidacyjnych lubkonsultacji mogą przebywad  
w szkole bez maseczek, przyłbic ochronnych oraz jednorazowych rękawiczek. W przypadku 
konieczności kontaktu nauczyciela i ucznia (sprawdzenie wykonania zadania, wyjaśnienie 
indywidualne problemu) bliższego niż zalecany dystans nauczyciel i uczeo muszą 
zabezpieczyd drogi oddechowe przed zamierzonym skróceniem dystansu. 

18. Sala wietrzona jest co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw pomiędzy kolejnymi 
konsultacjami. 

19. Uczniom będzie dokonywany pomiar temperatury ciała po przyjściu do szkoły oraz w czasie 
pobytu ucznia w szkole na konsultacjach w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
chorobowych. Prawidłowa temperatura ciała wynosi do 36,9 stopni Celsjusza. Z temperaturą 
wyższą uczeo nie będzie objęty konsultacjami, zostanie odizolowany od reszty uczniów  a 
rodzic zostanie o tym fakcie poinformowany i zobligowany do natychmiastowego odebrania 
ucznia ze szkoły. 

20. Niewyrażenie zgody przez rodziców na pomiar temperatury będzie uzasadnioną podstawą  
do odmowy przyjęcia ucznia do szkoły. 

21.  Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk. Dodatkowo w tej 
strefie znajduje się informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez uczniów i osoby 
dorosłe, wchodzące do szkoły.  

22. Wyznaczony pracownik szkoły będzie wpuszczał pojedynczo uczniów do szkoły zgodnie z 
ustalonym harmonogramem konsultacji pilnując zachowania przez nich dystansu 
społecznego 2 m oraz dezynfekcji rąk. Będzie wykonywał również pomiar temperatury ciała. 

23. W szkole nie mogą przebywad osoby z zewnątrz poza koniecznymi sytuacjami (np. doręczanie 
korespondencji i innych przesyłek, wezwany do odbioru dziecka rodzic). 

24. Kontakt ze szkołą odbywa się w formie e-mail lub telefonicznej. 
25. W szkole zostaje wydzielone jedno pomieszczenie w celu odizolowania ucznia w przypadku 

stwierdzenia niepokojących objawów, wyposażone w pakiet ochronny (maski, rękawiczki, 
płyn do dezynfekcji). W pomieszczeniu zapewnia się minimum 2 m. odległości od innych 
osób.  

26.  W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dostępne są instrukcje z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje dezynfekcji rąk, 
zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek. 

27. Szkoła jest wyposażona w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu 
(minimum 60%).  

28. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac dezynfekcyjnych (załącznik nr 2  
do procedury)wykonywanych: 
1) w salach do konsultacji (blaty ławek, krzesła oraz pomoce szkolne po każdym użyciu przez 

ucznia),  
2) w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych (deski sedesowe oraz baterie umywalkowe) 
3)  w ciągach komunikacyjnych poprzez dezynfekcję powierzchni dotykowych (poręczy, 

klamek) 
  

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 

1. Do szkoły mogą przychodzid zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na 
chorobę zakaźną. 



2. Każdy pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, powinien pozostad w 
domu oraz zawiadomid o tym fakcie dyrektora, skontaktowad się telefonicznie z SANEPID w 
Lidzbarku Warmioskim. 

3. Każdy pracownik wchodząc do budynku szkoły dezynfekuje ręce. 
4. Każdy pracownik przystępując do prac dezynfekcyjnych zobowiązany jest założyd rękawiczki. 
5.  Po skooczonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe wyrzuca do kosza wyznaczonego na 

odpady po dezynfekcji. 
6. Pracownicy szkoły sami decydują czy obowiązki związane z organizacją konsultacji wykonują  

w maseczce ewentualnie w przyłbicy – nie ma nakazu. 
7. Pracownicy wchodzą do budynku wejściem głównym – pomiar temperatury. 
8. Pracownicy nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po szkole. Zobowiązani są 

również do zachowania dystansu społecznego wynoszącego minimum 1,5 m. 
9. Nauczyciele prowadzący konsultacje z uczniami zobowiązani są w szczególności do: 

1) wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeostwa obowiązują obecnie w szkole i 
dlaczego zostały wprowadzone, 

2) systematycznie zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce oraz 
umiejętnie zasłaniali twarz podczas kichania czy kasłania, unikali dotykania oczu i ust, 

3) zorganizowania konsultacji z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki 
minimum 1,5 m oraz zasady 1 uczeo- 1 stolik, 

4) dopilnowania, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników, 
5) wietrzenia sali po każdej zakooczonej konsultacji przy zachowaniu zasady, że ma się to 

odbywad co najmniej raz na godzinę, 
6) zawiadomienia dyrektora o niepokojących objawach zauważonych u ucznia. 

10. Pracownicy obsługi zobowiązani są w szczególności do: 
1) wykonywania codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych i pomieszczeo sanitarno-
higienicznych, 

2) dezynfekowania powierzchni dotykanych przez uczniów i pracowników - poręcze, klamki, 
włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł i inne, 

3) wyprowadzania ucznia, u którego podczas pobytu w szkole zaistnieją niepokojące objawy 
chorobowe do wyznaczonego pomieszczenia po uprzednim zabezpieczeniu się w środki 
ochrony osobistej (maseczka, rękawice oraz w miarę potrzeby kombinezon 
jednorazowy), 

4) nadzorowania korzystania przez uczniów z szatni szkolnej oraz toalet (uczniowie wchodzą 
pojedynczo, kolejny uczeo wchodzi po wyjściu poprzedniego). 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

1. Stosują się do procedur obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19. 
2. Wysyłają do szkoły wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. 
3.  Przekazują (telefonicznie) informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. 
4. Nie wysyłają do szkoły dziecka, jeżeli rodzina objęta jest kwarantanną lub izolacją. 
5. Informują telefonicznie szkołę lub nauczyciela z wyprzedzeniem, że uczeo nie będzie obecny 

w danym dniu na konsultacjach. 
6. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły oraz udzielania istotnych informacji o 

dziecku.  

V. OBOWIĄZKI UCZNIÓWW OKRESIE PANDEMII COVID-19 

1. Zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. Zabronione jest pożyczanie 
podręczników i przyborów od innych uczniów. 



2. W drodze do i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny. 
3. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwskazania 

zdrowotne do stosowania środków dezynfekujących natychmiast myje ręce. 
4. Poddaje się pomiarowi temperatury ciała. 
5. Korzysta z szatni według ustalonych przez dyrektora szkoły zasad. 
6. Bezwzględnie stosuje obowiązujące zasady higieny: często myje ręce, nie podaje ręki  
7. na powitanie, zachowuje dystans, unika dotykania oczu nosa i ust, właściwie zakrywa usta  

i nos w czasie kaszlu i kichania. 
8. Unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans społeczny przebywając na korytarzu,  

w toalecie i innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 
do procedury bezpieczeństwa organizowanych w szkole konsultacji 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCHDZIECKA 

Świadoma/świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, jako rodzic / 

rodzice dziecka, opiekun / opiekunowie prawni:
* 

 

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

 

uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie  

 

Oświadczam/oświadczamy, że: 

 

1. Jestem/jesteśmy zainteresowani/ korzystaniem przez moje/nasze dziecko z zajęć 

rewalidacyjnych lub konsultacji prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Janusza 

Korczaka w Orneciewg harmonogramu. 

2. Jestem/jesteśmy świadomi czynnika ryzyka wystąpienia COVID – 19 zarówno u mojego 

dziecka, moim, innych domowników, u osób sprawujących opiekę w szkole oraz 

o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak 

i dowożeniem dziecka do instytucji oraz informuję / informujemy o zapoznaniu się                             

z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa 

Edukacji Narodowej w tym zakresie oraz z informacją przekazaną przez organ prowadzący. 
 

3. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka 

zawartych w niniejszym oświadczeniu w celu skorzystania przez dziecko z konsultacji 

prowadzonych przez w\w placówkę.  

 

 

 

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego     Orneta, dn. 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza 

Korczaka w Ornecie (adres: ul. Kopernika 13, 11-130 Orneta, tel. 55 242 11 74, e-

mail:ornetasp4@wp.pl) 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia na terenie szkoły konsultacji. 

4)  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6)  Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych.  

 

 

________________________ 

 

podpis 
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Orneta, data …………………… 

 

 

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH 

 
 

Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury u mojego 

dzieckakażdorazowo przed wejściem do placówki oraz w sytuacji, kiedy pojawią się u 

niego jakiekolwiek objawy chorobowe, jak też u osób przyprowadzających i odbierających 

dziecko ze szkoły (w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 36,9
0
 C, uporczywego 

kaszlu lub innych objawów chorobowych wstęp na teren Szkoły Podstawowej nr 4 im. 

Janusza Korczakaw Ornecie nie będziemożliwy). 

 
 

 

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

 

 

 
……………………………………………………………………………………… 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego wraz z aktualnym nr telefonu kontaktowego, 

telefonu szybkiego kontaktu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 
do procedury bezpieczeństwa organizowanych w szkole konsultacji 

 

Karta mycia i dezynfekcji pomieszczenia  

 

…………………………… 

 

Lp.  Dzień  Godzina Podpis  

1.    

  

  

  

2.    

  

  

  

3.    

  

  

  

4.    

  

  

  

5.    

  

  

  
 

 

 

 


