


5. Uczeń będzie mógł mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć będą 

mogły znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.                   

Uczniowie nie będą mogli wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

6. W sali gimnastycznej będą mogły przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych 

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

7. Sale, w których odbywać się będą zajęcia, będą wietrzone co najmniej raz na godzinę              

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

8. Nauczyciel będzie organizował przerwy dla swojej grupy adekwatnie do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min. prowadzonych zajęć. Grupa uczniów będzie spędzała 

przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

9. Uczniowie będą mogli korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

10. Sprzęt na boisku, z którego uczniowie będą korzystać, poddany zostanie regularnemu 

czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekcji. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, sprzęt 

powinien być zabezpieczony przed jego dalszym używaniem. 

11. Na boisku będą mogły przebywać jednocześnie dwie grupy uczniów przy założeniu 

zachowania pomiędzy nimi dystansu. 

12. Ważne będzie jednak ograniczenie aktywności sprzyjającej bliskiemu kontaktowi 

pomiędzy uczniami. 

13. Ważne będzie zapewnienie takiej organizacji pracy i koordynacji, która utrudni 

stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup  

do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 

14. Nie będzie można organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

15. Uczeń nie będzie mógł przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

16. W szatni, w miarę możliwości, należy wykorzystywać co drugi boks. 

17. Ważne, by unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym 

pomieszczeniu, ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. 

18. W szkole będą prowadzone zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłoszą 

potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy będą wynikać                        

z informacji zebranych od rodziców.  

19. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.                               

W razie potrzeby będą mogły zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

20. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły będą zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

21. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej będą 

ograniczać kontakt z uczniami oraz nauczycielami. 

22. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły będą 

musieli zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

23. Rodzice będą mogli wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły                    

lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem                                   

lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy rygorystycznym przestrzeganiu 



wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe                          

lub dezynfekcja rąk). 

24. Do szkoły będzie mógł uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

25. Uczniowie będą mogli być przyprowadzani do szkoły i odbierani ze szkoły wyłącznie 

przez osoby zdrowe. 

26. W przypadku, gdy w domu przebywać będzie osoba na kwarantannie lub w izolacji,                          

nie wolno będzie przyprowadzać ucznia do szkoły. 

27. Ważne będzie, by ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w szkole 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. 

28. Ważne będzie zapewnienie szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia - 

aktualizacja sposobów kontaktów. 

29. Na wyposażeniu szkoły będzie bezdotykowy termometr, który poddawany będzie 

dezynfekcji po jego użyciu w danej grupie uczniów.  

30. Ważne będzie uzyskanie zgody od rodziców/opiekunów ucznia w celu dokonania 

pomiaru temperatury jego ciała, w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów 

chorobowych.   

31. W sytuacji, gdy w szkole uczeń będzie manifestował, przejawiając niepokojące 

objawy choroby, będzie on odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu                         z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Jednocześnie w 

trybie niezwłocznym powiadomieni będą jego rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania  

go ze szkoły. 

32. Przy wejściu głównym do szkoły będą umieszczone numery telefonów do Powiatowej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bełchatowie:  

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, 

dedykowana wyłącznie sprawom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2 

695 422 338; 663 114 439; 782 236 442; 782 277 228; 663 154 463; 665 386 932 

wskazane numery telefonów funkcjonują codziennie (włącznie z sobotą i niedzielą) 

w godz. 8:00 – 22:00 

tel. alarmowy 509 748 182 

tel. 222 500 115 infolinia dla obywateli w sprawie kwarantan i zdrowia, 

z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  

33. Przed wejściem do budynku szkoły będzie możliwość skorzystania z płynu 

dezynfekującego do rąk w oparciu o zamieszczoną informację o sposobie jego użycia oraz 

obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

34. Ważne będzie dopilnowanie przez pracownika obsługi szkoły, aby wszystkie osoby 

wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały 

zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

35. Ważne będzie przestrzeganie przez wszystkich pracowników szkoły zasady 

regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowanie, aby dokonywali tej czynności 

uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, każdorazowo po skorzystaniu z toalety. 





Załącznik nr 1 do Organizacji  

zajęć opiekuńczo – wychowawczych od 25.05.2020 r. 

w okresie pandemii COVID-19 

 

FORMULARZ   ZGŁOSZENIA 

 

                        Ja niżej podpisana/ny zgłaszam chęć uczęszczania mojego dziecka: 

 

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

na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole/w oddziale przedszkolnym*  od dnia: ….……………....... 

 

Proszę podkreślić kryterium, które dotyczy obecnej sytuacji rodziny dziecka: 
 

 dziecko pracowników systemu ochrony zdrowia 

 dziecko pracowników służb mundurowych 

 dziecko pracowników handlu lub przedsiębiorstwa 
realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 dziecko rodzica samotnie wychowującego – pracującego, nie mogącego zapewnić opieki w domu 

 dziecko obojga rodziców pracujących, nie mogących zapewnić opieki dziecku w domu 

 inne: jakie................................................................................................................................................................. 
 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Oświadczam, że moje dziecko: 

 nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie 

przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

 stan zdrowia dziecka jest dobry, córka/syn nie przejawia żadnych oznak chorobowych takich jak: podwyższona 

temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku                       

czy węchu i inne nietypowe. 
         

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy* pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka                    

do szkoły/oddziału przedszkolnego* w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i mojej 

rodziny tj.: pomimo wprowadzonego w szkole/oddziale przedszkolnym rygoru sanitarnego i wdrożonej procedury 

bezpieczeństwa, zdaję sobie sprawę, że na terenie szkoły może dojść do zakażenia COVID – 19; w przypadku wystąpienia 

zakażenia lub jego podejrzenia w szkole/oddziale przedszkolnym u dziecka/rodzica dziecka/pracownika szkoły/oddziału  

przedszkolnego, jestem świadoma/y, że zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie objęte 14 – dniową 

kwarantanną; w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka/jego rodziców/pracownika -         

szkoła/oddział przedszkolny zostaje zamknięta/zamknięty do odwołania, a wszyscy przebywający na terenie szkoły                   

oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przejdą kwarantannę; w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów                     

u mojego dziecka zostanie ono natychmiast umieszczone w wydzielonym IZOLATORIUM i zostaną zawiadomione 

stosowne służby sanitarne. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania 

dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko. 

Oświadczam, że dziecko: nie jest/jest* uczulone na środki dezynfekujące. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie szkoły nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji                      

do dyrektora szkoły ani organu prowadzącego - będąc całkowicie świadomą/ym zagrożenia epidemiologicznego                             

w obecnej sytuacji w kraju. 

TELEFON DO RODZICA: ………………..……………             EMAIL DO RODZICA: …………………………….. 

 

  *niepotrzebne skreślić                                                                            …………………………………………………..          

                                                                                                                        (podpisy rodziców/opiekunów prawnych)                                                                                                



Załącznik nr 2 do Organizacji  

zajęć opiekuńczo – wychowawczych od 25.05.2020 r. 

w okresie pandemii COVID-19 

……………………………………………………… 

               (imię i nazwisko dziecka ) 

 

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Ja niżej  podpisana/podpisany oświadczam, że: 

 

Zapoznałam/łem się z treścią wytycznych dyrektora szkoły skierowanych do rodziców/opiekunów 

prawnych w związku z organizacją zajęć opiekuńczo – wychowawczych w okresie epidemii  

i zobowiązuję się do ich przestrzegania, komunikatów zamieszczonych na drzwiach wejściowych 

szkoły  skierowanych do rodziców/opiekunów w związku z organizacją zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych w okresie epidemii.  

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej ORGANIZACJI ZAJĘĆ                                                             

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ŁOBUDZICACH                                                      

OD 25 MAJA 2020 ROKU W OKRESIE PANDEMII COVID-19,  a co za tym idzie z rygorem 

sanitarnym, tj. przyprowadzania do szkoły/oddziału przedszkolnego tylko i wyłącznie zdrowego 

dziecka, bez kataru, kaszlu, bólu brzucha, biegunki, wymiotów, zapalenia spojówek, stanów 

zapalnych skóry, choroby zakaźnej, podwyższonej temperatury ciała  o r a z  natychmiastowego 

odebrania dziecka ze szkoły (max. 30 min od zawiadomienia) w razie wystąpienia jakichkolwiek 

oznak chorobowych w czasie pobytu w szkole. 
 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, 

zauważonych przez pracownika szkoły/oddziału przedszkolnego - nie zostanie ono w danym dniu 

przyjęte do szkoły/oddziału przedszkolnego.  

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała mojego dziecka oraz osoby dorosłej, która 

przyprowadza je do szkoły/oddziału przedszkolnego oraz dodatkowy pomiar temperatury u dziecka 

- w przypadku zaobserwowania u niego niepokojących objawów zdrowotnych. 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 

w moim najbliższym otoczeniu – ze względu na pandemię Covid-19. 

Wyznaczam 2 osoby z listy osób dotychczas upoważnionych do odbioru mojego dziecka: 

l.p. Imię i nazwisko wskazanej osoby, która będzie odbierać dziecko w trakcie pandemii 

1.  

 

2.  

 

 

…………………………… dn…………………... 

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

                                                                                                         (podpis rodzica/opiekuna  
                                                                                                           wypełniającego deklarację) 

 



Załącznik nr 3 do Organizacji  

zajęć opiekuńczo – wychowawczych od 25.05.2020 r. 

w okresie pandemii COVID-19 

 

 

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH 

 
OBSZAR PRAC: ………………………………….. 

 

Lp. Data 
Godzina 

od - do 

Krótki opis wykonanych 

czynności 

Osoba 

wykonująca 

prace 

Podpis 

osoby 

wykonującej 

prace 

    

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 


