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Terminy: 

1. Od 25 maja 2020r. do 7 czerwca 2020r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć 

rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

2. Od 25 maja 2020r. do 7 czerwca 2020r. dla uczniów klas 8 zapewnia się konsultacje z 

nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. 

3. Od 1 czerwca 2020r. do 7 czerwca 2020r. dla uczniów klas 1-7 zapewnia się konsultacje 

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. 

4. Od 16 czerwca 2020r. do 18 czerwca 2020r. dla uczniów klas 8 odbędą się egzaminy 

zewnętrzne. 

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID -19  

w związku z możliwością realizacji zajęć rewalidacyjnych  

i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  

oraz z konsultacjami dla uczniów klas 1-8 i egzaminem ósmoklasisty 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie 

 

§1. 

1. Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie rozporządzenia zostało 

przesunięte do 7 czerwca 2020r.  

2. Od dnia 25 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć 

rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka za zgodą rodziców dzieci i 

uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą 

prowadzącą te zajęcia.  

3. Od dnia 25 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r.  uczniom klas 8 szkoły podstawowej 

zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w 

szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość 

korzystania z biblioteki szkolnej – ze względu na reżim sanitarny obowiązujący na terenie 

szkoły uczeń zgłasza chęć uczestniczenia w takich konsultacjach wychowawcy, który 

kontaktuje się z poszczególnymi nauczycielami. Nauczyciel prowadzący zajęcia ustala z 

uczniem/uczniami termin takiego spotkania na terenie szkoły z zachowaniem reżimu 

sanitarnego oraz wytycznych GIS, MZ i MEN. Szczegółowe informacje na temat 

organizowania na terenie szkoły konsultacji wychowawca przekaże uczniom.  

4. Od dnia 1 czerwca 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r.  uczniom kl. 1-7 szkoły podstawowej 

zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz 

możliwość korzystania z biblioteki szkolnej – ze względu na reżimem sanitarny 

obowiązujący na terenie szkoły uczeń zgłasza chęć uczestniczenia w takich konsultacjach 

wychowawcy, który kontaktuje się z poszczególnymi nauczycielami. Nauczyciel 

prowadzący zajęcia ustala z uczniem/uczniami termin takiego spotkania na terenie szkoły 
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z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wytycznych GIS, MZ i MEN. Szczegółowe 

informacje na temat organizowania na terenie szkoły konsultacji wychowawca przekaże 

uczniom.  

5. Od 8 czerwca 2020r. uczniowie kl. 1-8 będą mieli możliwość zwrotu podręczników oraz 

wypożyczonych książek do szkolnej biblioteki - ze względu na reżim sanitarny 

obowiązujący na terenie placówki oraz wytycznych GIS, MZ i MEN proces i terminy 

zwrotów książek zostaną szczegółowo zaplanowane i przekazane uczniom przez 

wychowawców.  W tych terminach uczniowie będą również mieli obowiązek opróżnić 

swoje szafki szkolne, które poddane zostaną później dezynfekcji.  

6. Od 16 czerwca 2020r. do dnia 18 czerwca 2020r. dla uczniów klas 8 odbędą się egzaminy 

– z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wytycznych GIS, MZ i MEN. Szczegółowe 

informacje na temat egzaminu ósmoklasisty wychowawca przekaże uczniom.  

 

§2. 

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do :  

1) przekazania szkole istotnych informacji o stanie zdrowia ucznia, podczas 

przyprowadzania do szkoły oraz aktualny numer telefonu w razie potrzeby kontaktu, 

2) zaopatrzenia swojego dziecka, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z 

szkoły,  

3) wytłumaczenia dziecku, że w okresie zagrożenia COVID-19 nie może zabierać do 

szkoły niepotrzebnych przedmiotów,  

4) regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny. 

2. Dziecko nie może przebywać w szkole w przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni lub 

któryś z domowników, który zamieszkuje razem z dzieckiem jest objęty kwarantanną lub 

izolacją w warunkach domowych. W takim przypadku należy stosować się do zaleceń służb 

sanitarnych i lekarza.  

3. Do szkoły mogą przychodzić dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną 

 

§3. 

1. Szczegółowe informacje na temat organizowania na terenie szkoły konsultacji:  

1) Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia.  

2) Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów 

choroby zakaźnej.   

  

§4. 

1. Procedury organizacji konsultacji:  

1) Wychowawca wyjaśni uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w 

szkole i dlaczego zostały wprowadzone.  
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2) Uczeń/uczniowie zgłasza/zgłaszają potrzebę zorganizowania dla niego konsultacji z 

konkretnym nauczycielem wychowawcy.  

3) Wychowawca przekazuje te informacje nauczycielowi przedmiotu za pośrednictwem 

czatu na TEAMSIE (tworzą swój własny rejestr zgłoszonych konsultacji zawierający 

m.in. nazwisko imię ucznia, przedmiot i nazwisko i imię nauczyciela).  

4) Nauczyciel przedmiotu kontaktuje się ze wskazanym uczniem/uczniami za 

pośrednictwem TEAMSA – ustala zakres spotkania oraz czas – czas oraz liczba 

uczniów jest uzależniona od obostrzeń sanitarnych obowiązujących na terenie szkoły 

oraz planu lekcji on-line nauczyciela.  

5) Nauczyciel przedmiotu po zaplanowaniu konsultacji z uczniem/uczniami odnotowuje 

ten fakt w „Harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły” – wpisuje tam m.in. imię i nazwisko 

ucznia/uczniów, liczbę uczniów, przedmiot,  imię i nazwisko nauczyciela, zaplanowany 

termin, informacje w uwagach (po przeprowadzeniu konsultacji), czy konsultacje się 

odbyły, który z uczniów był obecny, czas trwania konsultacji). Plik znajduje się w 

TEAMSIE, w Zespole Nauczycieli, w zakładce Pliki.  

6) Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt 

odpowiednio wcześniej – nauczyciel, będzie mógł umówić w zastępstwie innego 

ucznia.  

7) Nauczyciel organizuje konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem 

odległości pomiędzy stanowiskami nauki min. 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).   

8) Nauczyciel w miarę możliwości dopilnuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie 

przyborów  i podręczników.  

9) Nauczyciel wietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na godzinę.  

10) Nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.  

11) Uczniowie podczas przebywania na terenie szkoły nie korzystają z szatni.  

 

§5. 

1. Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole:  

1) Z zajęć w formie konsultacji w szkole w tym konsultacji bibliotecznych mogą korzystać 

uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej oraz uczniowie, których osoby z 

bliskiego otoczenia nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.  

2) Rodzic ucznia, który ma zamiar skorzystać z konsultacji na terenie szkoły każdorazowo 

uzupełnia i przekazuje swojemu dziecku ZAŁĄCZNIK NR 1 do skorzystania z 

konsultacji. 

3) Rodzic ucznia, który ma przystąpić do egzaminu na terenie szkoły uzupełnia i 

przekazuje swojemu dziecku ZAŁĄCZNIK NR 1, który jest niezbędny do wpuszczenia 

ucznia na teren szkoły. 

4) ZAŁĄCZNIK NR 1 wychowawcy przekażą rodzicom za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego.  
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5) Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie 

mógł pożyczać ich od innych uczniów.  

6) Uczeń nie wchodzi do budynku szkoły czy biblioteki bez pozwolenia, przed głównym 

wejściem do szkoły czeka na pojawienie się pracownika szkoły.   

7) Uczeń nie przychodzi do szkoły w obecności osób z zewnątrz.  

8) Uczeń musi mieć założoną maseczkę osłaniającą usta i nos oraz rękawiczki. Nie 

przynosi  do szkoły zbędnych przedmiotów.  

9) Uczeń przekazuje pracownikowi szkoły uzupełniony przez rodziców i podpisany 

ZAŁĄCZNIK NR 1.  

10) W przypadku braku ZAŁĄCZNIKA NR 1 lub braku informacji w tym dokumencie, 

które nie pozwolą na zachowanie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 

szkoły oraz w przypadku podejrzenia zakażenia, niezałożenia/nieposiadania maseczki 

lub rękawiczek uczeń nie zostanie wpuszczony do szkoły. O tej sytuacji zostaje 

poinformowany rodzic.  

11) Po analizie ZAŁĄCZNIKA NR 1  pracownik szkoły przed wejściem ucznia do szkoły 

mierzy mu temperaturę, uczeń musi zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy 

wejściu do szkoły.  

12) Rejestr badania temperatury stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2  do niniejszej procedury.  

13) Pracownik szkoły wskazuje uczniowi/uczniom salę na konsultację.   

14) Podczas konsultacji w grupie może przebywać maksymalnie do 12 uczniów z 

zachowaniem zasady 4m2 na osobę, 2m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 

1,5m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.   

15) Uczeń w drodze do i ze szkoły oraz w szkole korzysta z osłony na usta i nos, rękawiczek 

oraz zachowuje dystans społeczny.  

16) Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich procedur, szczególnie tych, które 

pozwolą mu wejść do szkoły.  

17) Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie 

podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.  

18) Uczeń zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. Stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie.  

19) Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowując dystans przebywając na 

korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.  

20) Uczeń może skorzystać z biblioteki szkolnej, jeśli potrzebuje materiałów niezbędnych 

do nauki. Podręczniki i książki będzie miał okazję zwrócić w wyznaczonym czasie – o 

czym mówi następny punkt.  

21) Uczniowie kl. 1-8 będą mieli możliwość zwrotu podręczników oraz wypożyczonych 

książek do szkolnej biblioteki – terminy zwrotów książek zostaną szczegółowo 

zaplanowane i przekazane uczniom przez wychowawców.  W tych terminach 

uczniowie będą również mieli obowiązek opróżnić swoje szafki szkolne, które poddane 

zostaną później dezynfekcji.   
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§6. 

Badanie temperatury uczniom 

1. Każda grupa uczniów min. 1 raz na dzień będzie miała badaną temperaturę, która zostanie 

odnotowana w rejestrze badania temperatury. Termometry używane w grupie podlegają 

dezynfekcji po każdym badaniu. 

2. Wzór zgody na badanie temperatury określony został w załączniku nr 1. 

3. Rejestr badania temperatury stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.  

 

§7. 

Pracownicy szkoły  

1. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr osób przebywających w szkole.  

2. Do opieki nad uczniami angażowani są jedynie pracownicy, którzy nie ukończyli 60. roku 

życia oraz nie wykazują się istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3. Pracownicy obsługi i administracji, którzy ukończyli 60. rok życia lub wykazują się 

istotnymi problemami zdrowotnymi nie przychodzą do pracy lub pracują zdalnie 

odpowiednio. 

4. Pracownicy szkoły mogą przychodzić do pracy wyłącznie jeżeli są zdrowi bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

5. Nauczyciele szkoły i inni pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między 

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

6. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 

§8. 

Organizacja czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w szkole 

1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem i środkiem 

dezynfekującym w szczególności po przyjściu do szkoły, przed i po jedzeniu, po powrocie 

z zewnątrz i po skorzystaniu z toalety. 

2. Opiekunowie i nauczyciele zobowiązani są dopilnować aby uczniowie myły ręce mydłem 

częściej niż zwykle w szczególności po przyjściu do podmiotu, przed i po jedzeniu, po 

skorzystaniu z toalety, a także po powrocie ze świeżego powietrza.  

3. Pracownicy obsługi szkoły codziennie wykonują czynności porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. Pracownicy obsługi 

na bieżąco dezynfekują toalety. Ww. czynności są rejestrowane wg Karty monitoringu 

codziennych prac porządkowych. 

4. W wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 3 należy ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.  
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5. Prace porządkowe wykonywane są po opuszczeniu przez dzieci szkoły, tak aby nie miały 

one styczności ze środkami dezynfekującymi pomieszczenia i przedmioty. 

6. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

7. Sale i inne pomieszczenia należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby 

także w czasie sprawowania opieki w sali lub w czasie przerwy.  

8. Pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki 

ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  

 

§9. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID 19 u personelu szkoły 

1. Pracownicy szkoły przed uruchomieniem szkoły zostaną poinstruowani w zakresie m.in. 

konieczności śledzenia komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, 

Ministra Edukacji Narodowej oraz organu prowadzącego szkołę, w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych, że nie powinien przychodzić do pracy, winien 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 

112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 

2. W przypadku zmiany zasad postępowania lub innych ważnych informacji przekazanych 

przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dyrektor na bieżąco informuje 

pracowników szkoły (ustnie lub w formie pisemnej). 

3. Pracownik, który ma podejrzenia zakażenia koronawirusem niezwłocznie informuje 

telefoniczne dyrektora szkoły o podjętych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-

epidemiologicznej. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, informuje on 

telefonicznie dyrektora o zaistniałej sytuacji i udaje się do pomieszczenia, o którym mowa 

w §10. ust. 2. 

5. Dyrektor odsuwa pracownika od wykonywanych czynności i informuje powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną stosując się ściśle do wydawanych przez stację instrukcji i 

poleceń.  

6. W szkole przeprowadza się dezynfekcję zgodnie z zasadami określonymi w niniejsze 

procedurze. 

7. Wszyscy pracownicy szkoły stosują się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego przy ustalaniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek.  

 

§10. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID 19 u dziecka lub ucznia klasy 

1-3 pozostającego pod opieką w szkole 
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1. W przypadku przejawiania niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy je 

odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

minimum 2m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów 

prawnych w celu pilnego odebrania ucznia z szkoły (lub pogotowie ratunkowe). Nauczyciel 

lub opiekun ucznia pozostaje z nim razem w pomieszczeniu przy zachowaniu środków 

ochrony osobistej oraz telefonicznie informuje dyrektora szkoły. 

2. Izolatka jest pomieszczeniem do wykorzystania wyłącznie w celu realizacji działań 

określonych w ust. 1. Pomieszczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wyposażone 

jest dodatkowo w środki do dezynfekcji, maseczki i rękawiczki.  

3. Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje telefonicznie stację sanitarno – epidemiologiczną 

i stosuje się do jej zaleceń. Dyrektor kontaktuje się z rodzicem i informuje go o zaistniałej 

sytuacji. 

4. Grupa uczniów, w której wystąpiło podejrzenie wystąpienia koronowirusa pozostają pod 

opieką innego opiekuna wyznaczonego przez dyrektora szkoły.  

5. W szkole przeprowadza się dezynfekcję zgodnie z zasadami określonymi w niniejsze 

procedurze. 

6. Ustala się listę uczniów i personelu, które miało kontakt z uczniem, o którym mowa w ust.1. 
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie 

 ul. Prymasa Wyszyńskiego 5 

83 – 341 Gowidlino 

tel. 58 6856 555 

www.gowidlino.edu.pl,  e – mail zsgowidlino@wp.pl  

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w okresie 

zagrożenia COVID -19 w związku z możliwością realizacji zajęć rewalidacyjnych i 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz z konsultacjami dla uczniów klas 1-8 i 

egzaminem ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie. 

2. Rejestr badania temperatury. 

 

  

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl


 
 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie 

 ul. Prymasa Wyszyńskiego 5 
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Załącznik nr 1 do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID -19  

w związku z możliwością realizacji zajęć rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka oraz z konsultacjami dla uczniów klas 1-8 i egzaminem ósmoklasisty w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie 

 

 

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa  

w okresie zagrożenia COVID -19 w związku z możliwością realizacji zajęć 

rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  

oraz z konsultacjami dla uczniów klas 1-8 i egzaminem ósmoklasisty  

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie 

 

  Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż zapoznałem/am się z Procedurą zapewnienia 

bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID -19 w związku z możliwością realizacji zajęć 

rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz z konsultacjami dla uczniów 

klas 1-8 i egzaminem ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie oraz 

zobowiązuję się do bezwzględnego jej przestrzegania.  

   

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała 

mojego dziecka ………………………..…… przez pracownika szkoły. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem w pełni świadomy potencjalnego ryzyka zarażenia 

dziecka koronawirusem SARS-CoV-2, w związku z sytuacją epidemiczną występującą  

w Polsce. 

 

W celu zapewnienia szybkiej komunikacji podaję aktualne nr telefonów i zobowiązuję 

się do niezwłocznego odbioru dziecka, jeśli wystąpią u niego niepokojące objawy choroby. 

Nr kontaktowe:  

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 

Gowidlino, ………………   …………………………………………………… 

(data)    (imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych) 
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Załącznik nr 2 do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID -19  

w związku z możliwością realizacji zajęć rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka oraz z konsultacjami dla uczniów klas 1-8 i egzaminem ósmoklasisty w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie 

 

 

Rejestr badania temperatury 

 

Lp. Imię i nazwisko 

Data pomiaru temperatury 

…………… …………… …………… …………… …………… 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

            

 ……………….……………………… 

(imię i nazwisko pracownika szkoły) 

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl

