
Stalowa Wola 1.09.2021 r. 
 

Zarządzenie nr 3 
Dyrektora Publicznej Szkoły nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stalowej Woli 

z dnia 1.09. 2021 r. 
w sprawie: procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 

 
Na podstawie : 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) 

 § 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. 
poz. 493). 

 Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 
pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, 
oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567). 

 Wytyczne dla szkół   wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 30 kwietnia 2020r. w związku 
z otwarciem szkół dla klas I-III i oddziału przedszkolnego ,a także wznowienie zajęć 
rewalidacyjnych dla dzieci klas I-III. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. 2021 r. poz. 1519). 

Dyrektor Publicznej Szkoły nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa sportowego w Stalowej Woli zarządza, co 
następuje: 

§ 1 
1. Wprowadza się „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii 
COVID-19”, stanowiące załącznik nr I do Zarządzenia. 
2. Procedury obowiązują wszystkich   pracowników Publicznej   Szkoły   Podstawowej   nr   2 
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stalowej Woli oraz rodziców, którzy będą korzystać 
z zajęć opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych i świetlicy w tejże jednostce. 
3. Zarządzenie zobowiązuje wyżej wymienionych do przestrzegania postanowień zawartych 
w procedurach. 
4. Za zapoznanie pracowników z tymi procedurami odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły ,a za 
zapoznanie z nimi Rodziców/Opiekunów wychowawcy klas i nauczyciele. 

 
§ 2 

 

Zmiany w Procedurach bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, 
wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą 
dokonywane w formie aneksów. 

 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 1.09.2021r. 
 
 

………………………………………. 
(Podpis i pieczątka dyrektora Szkoły



Załącznik nr I do Zarządzenia nr …/2021 z dnia 1.09.2021r. 
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Stalowa Wola, 2021r 



§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie 

pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Szkoły oraz rodziców dzieci 

uczęszczających do tej  placówki. 

2. Celem procedur jest: 

a. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

b. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką 

nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować 

ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie 

dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik 

nr 1. 

4. W Szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty 

 i wychowania.  

 
§ 2 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 

 
1. Dyrektor ustala   regulaminy   wewnętrzne   i   dostosowuje   procedury   obowiązujące 

w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 

koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do 

dezynfekcji oraz ochrony osobistej. 

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od 

rodziców o liczbie dzieci,     które rodzice    decydują się przyprowadzić do placówki 

w czasie pandemii. 

5. Przekazuje   rodzicom    informację    o    czynnikach    ryzyka    COVID-19,    informuje 

o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia. 

W związku z powyższym wymaga podpisania odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej 

załącznik 2 

6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 

dziecka lub pracownika: sala nr 23 lub gabinet pedagoga. 

7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice , fartuchy 

itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

8. Dopilnowuje, aby przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, 

a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła antybakteryjne oraz 

instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci  ( umieszczone 



w widocznych miejscach w placówce) , a przy dozownikach z płynem instrukcje do 

dezynfekcji rąk ( umieszczone w widocznych miejscach w placówce). 

9. Dyrektor nakazuje ,aby bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki, w trakcie 

pracy często odkażać ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji wspomnianej w pkt. 

9 i myć ręce zgodnie z instrukcją . 

10. Dopilnowuje, aby przed wejściem do szkoły w przedsionku wisiała instrukcja jak 

wkładać i zdejmować maseczki, rękawiczki jednorazowe ( umieszczone w widocznych 

miejscach w placówce) oraz znajdował się kosz na zużyte rękawiczki. 

 
 

§ 3 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 
1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury 

przynajmniej raz dziennie. 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pozostaje w domu, stosuje się do zaleceń GIS i zawiadamia o tym fakcie 

dyrektora placówki. 

3. Do szkoły wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne. 

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki, w trakcie pracy często odkażają 

ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji ( umieszczonej w   widocznych miejscach 

w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją. Jeśli zajdzie potrzeba wkładają rękawiczki 

i maseczki wg instrukcji . 

5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce. 

6. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do stosowania się do „dekalogu” GIS: 

1) Często myje ręce - Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie 

ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). 

2) Podczas powitania unika uścisków i podawania dłoni – 

Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie. 

3) Unika płatności gotówką, korzysta z kart płatniczych- Na powierzchni banknotów 

i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę możliwości unikaj płatności 

gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. 

4) Unika dotykania oczu, nosa i ust - Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą 

być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi 

rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie. 

5) Regularnie myje lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe - Powierzchnie dotykowe 

w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie 

przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie 

miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane. 

6) Regularnie dezynfekuje swój telefon i nie korzysta z niego podczas spożywania 

posiłków - Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się 

chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon 

komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). 

Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. 

7) Zachowuje bezpieczną odległość od rozmówcy - Należy zachować co najmniej 

2 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha 

lub ma gorączkę. 



8) Stosuje zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - Podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę 

do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je 

środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania 

zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. 

9) Odżywia się zdrowo i pamięta o nawodnieniu organizmu - Stosuj zrównoważoną 

dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu 

minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie 

wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów 

wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek 

rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

10) Korzysta ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie (strony internetowej 

MEN, MZ) 

7. Pracownicy dydaktyczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora 

harmonogramu. 

1) Pełniący dyżur w placówce: 

a. Organizują działania opiekuńczo wychowawcze z elementami dydaktycznymi 

b. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały 

wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć 

w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje 

zachowanie. 

c. Instruują,    pokazują    techniki    właściwego    mycia    rąk       wg    instrukcji 

( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce). 

d. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie 

myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 

powrocie ze świeżego powietrza. 

e. Przestrzegają ustalonych zasad wychodzenia na boiska szkolne i szkolny plac 

zabaw. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren boisk szkolnych, tak 

aby grupy nie mieszały się ze sobą. 

f. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub 

przy jednej zabawce na placu zabaw. 

g. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują zabawy i ćwiczenia 

ruchowe przy otwartych oknach lub w miarę możliwości w salach 

gimnastycznych (zachowanie bezpiecznych odległości między uczestnikami 

zajęć). 

h. Po zakończeniu dyżuru lub przed jego rozpoczęciem włączają się w edukację 

zdalną z domu, zgodnie z Regulaminem pracy zdalnej ustalonej przez 

Dyrektora Szkoły. 

8. Specjaliści – pedagodzy, pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu. 

1) Pełniący dyżur w placówce: 

a. Pełnią dyżur na niskim parterze przy szatniach, przy świetlicy szkolnej – 

podczas przyprowadzania i odbierania dzieci oraz podczas wcześniej 

ustalonych przerw (tak ,aby grupy dzieci wychodzące na przerwę nie były zbyt 

liczebne). 

b. Dokonują pomiaru temperatury dzieciom i rodzicom (tylko tym, którzy chcą 

wejść na teren szkoły poza wyznaczone miejsce) – po wcześniejszym 

wyrażeniu zgody na wykonywanie tej czynności. 

c. Kontynuują specjalistyczną pracę zdalną np. zajęcia rewalidacyjne 



d. Służą pomocą w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka). 

9. Personel obsługowy – woźni, sprzątaczki: 

a. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak 

np. pluszowe zabawki. 

b. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę. 

c. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych. 

d. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów przeznaczone do 

spożywania posiłków. 

e. Sprzątaczki dodatkowo czuwają nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w 

przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19. 

f. Sprzątaczki czuwają nad bezpiecznym podaniem posiłków dla dzieci 

g. Po zakończeniu spożywania posiłków woźna dezynfekuje powierzchnię stołów oraz 

krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki. 

10. Pracownicy stołówki : 

a. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi 

funkcjonowania zbiorowego żywienia , dbają o czystość i dezynfekcję pomieszczeń 

kuchni 

b. Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami 

pracy. 

c. Oprócz środków higieny osobistej, fartuchów, stosują rękawiczki. 

d. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

e. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia 

zaplecza kuchennego. 

11. Wozny wykonuje zadania w placówce: 

a. Ponadto jeśli w trakcie wykonywania zadań służbowych musi wyjść do ogrodu 

korzysta z wyjścia głównego i za każdym razem po powrocie myje i dezynfekuje ręce 

b. Jeśli zadania wymagają wyjścia poza teren placówki wówczas obowiązują go zapisy 

§ 3 pkt. 1-7. 
 

§ 4 
 

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 
1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego 

w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole i podpisują 

omówione w § 1 pkt.3 stosowne oświadczenie i omówioną w § 2 pkt.5 deklarację . 

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są 

istotne. 

3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji. 

4. Przyprowadzają do szkoły wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. 

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do 

instytucji, jeśli wcześniej chorowało. 

6. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia 

dziecku temperatury. 



7. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych 

przedmiotów. 

8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, 

nosa i ust. 

9. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do 

dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) 

wkładają rękawiczki i maseczki wg instrukcji . 

11. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły. 

 
§ 5 

PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

 
1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte. Wejścia do 

placówki pilnuje woźny. 

2. Ograniczenie liczebności grup: 

a. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z zajęć mają dzieci: pracowników 

systemu      ochrony      zdrowia,      służb      mundurowych,      pracowników      handlu 

i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. (dotyczy tylko wtedy, gdy liczebność grup przekracza 

możliwości zapewnienia bezpieczeństwa). 

b. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje 

ograniczona do 1 dziecka na 4 m2, zgodnie z zaleceniami GIS . W związku z tym 

liczebność grup nie powinna być większa niż 12 osób. 

3. Przyprowadzanie dzieci do placówki: 

Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do szkoły i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym 

pozostać w placówce przekazuje dziecko dyżurującej w holu osobie/pracownikowi szkoły: 

a. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki rodzic odkaża ręce płynem do 

dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) 

b. Pracownik dyżurujący w holu, mierzy temperaturę wchodzącego dziecka, jej odczyt 

zapisuje na liście wejść. 

c. W szatni dziecko zmienia obuwie i zostawia okrycie wierzchnie. 

d. Każdy Rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki. 

4. Odbieranie dzieci ze szkoły: 

a. Rodzic zgłasza osobie dyżurującej w holu, nie wchodzi do szkoły, 

b. Nauczyciel odprowadza do drzwi dziecko i przekazuje rodzicowi. 

c. W szatni dziecko przebiera się. Przy wyjściu pracownik dokonuje pomiaru 

temperatury dziecka, zapisuje wynik na liście wejść/wyjść.. 

 
§ 6 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

 
1. W przypadku pojawienia się u dziecka   niepokojących   objawów w trakcie   pobytu 

w szkole tj. podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel gorączkę): 



a. placówka powiadamia rodzica, który niezwłocznie (jak najszybciej) z zachowaniem 

izolacji, zabiera dziecko ze szkoły i kontaktuje się z lekarzem, celem oceny stanu 

zdrowia. 

b. Nauczyciel wspomagający lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora bezzwłocznie 

odizolowuje do tzw. IZOLATKI (wcześniej wyznaczonej). 

c. Osoba wyznaczona przez Dyrektora pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2m 

odległości do przyjazdu rodzica. 

2. Od decyzji lekarza zależy dalsze postępowanie. Jeśli lekarz potwierdzi podejrzenie 

zakażenia koronawirusem kieruje dziecko na oddział zakaźny, celem dalszej diagnostyki 

i lekarz niezwłocznie powiadamia PSSE w Stalowej Woli o podejrzeniu COVID-19 

3. O stanie zdrowia dziecka i decyzji lekarza rodzic powiadamia szkołę, z czym związane jest 

dalsze postępowanie. 

4. W przypadku "zwykłej infekcji" dziecko nie przychodzi do szkoły, a placówka pracuje 

normalnie. 

5. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę): 

a. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia. 

6. W obu przypadkach wymienionych w pkt. 1,2 dyrektor: 

a. bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby PSSE ,które podejmują dalsze kroki 

dotyczące bezpieczeństwa. , 

b. dzwoni na 999 lub 112 jeżeli wystąpi zagrożenie życia lub stan zakażonego znacząco 

się pogorszy 

c. bezzwłocznie wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci. 

7. Obszar, w którym przebywał ewentualnie zakażony - pracownik, dziecko - należy 

dokładnie posprzątać oraz zdezynfekować przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa. 

8. Personelowi sprzątającemu miejsca, gdzie przebywała osoba zakażona lub podejrzana 

zakażeniem koronawirusem zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności: 

założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta, umycie 

i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki, usunięcie 

maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami. 

5. Jeżeli wystąpią objawy zakażenia u dziecka lub personelu dyrektor wykonuje notatkę 

służbową, w której należy wskazać: 

a. objawy które wystąpiły, 

b. podjęte działania, 

c. lista pracowników, dzieci oraz osób trzecich przebywających tego dnia w placówce, 

które mogły mieć styczność z zakażonym. 

6. Odpady wytworzone przez szkołę takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) 

stosowane      w      miejscu      pracy      w      celu      minimalizacji      ryzyka      zarażenia 

i rozprzestrzeniania się koronawirusa, zbiera się w workach, które po zawiązaniu 

wrzucane są do pojemnika na odpady zmieszane. 

 
§ 7 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH WCHODZĄCYCH NA TEREN 
SZKOŁY (AWARIA, NAGŁY REMONT) 

 
1. Każdy, kto nie jest aktualnie dzieckiem uczęszczającym do szkoły, rodzicem dziecka bądź 

pracownikiem szkoły, a wchodzi na jego teren, jest osobą trzecią. 



2. Osoba taka jest zobowiązana bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki 

odkazić ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 

( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) włożyć rękawiczki i maseczkę wg 

instrukcji stanowiące załącznik nr 6a, 6b 

3. Dokonać wpisu do „Księgi wejść”, w holu głównym podając imię i nazwisko, godzinę 

wejścia do szkoły oraz cel wejścia na teren placówki oświatowej, co potwierdza 

czytelnym podpisem, wpis uzupełnia pomiarem temperatury wykonanym 

termometrem bezdotykowym przez dyżurującego pracownika. 

4.  W trakcie wykonywanych czynności (usuwanie awarii, drobny remont) obowiązana jest 

myć ręce zgodnie z instrukcją. 

5. Osoba trzecia wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy placówki. 

6. W przypadku, gdy osoba trzecia wzbudza poczucie zagrożenia lub stwarza realne 

zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy ją odizolować, a następnie 

dyrektor placówki: 

a.  bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy PSSE, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeństwa. 

b. dzwoni na 999 lub 112 jeżeli wystąpi zagrożenie życia lub stan osoby trzeciej 

znacząco się pogorszy. 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez Dyrektora. 

2. Procedury obowiązują do odwołania. 

3. Procedury zostaną uruchomione przez dyrektora z chwilą, gdy: 

1) Organ prowadzący: 

a. Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki. 

b. Zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe 

rękawiczki, przyłbice, środki odkażające. 

c. Wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia. 

2) PSSE w Stalowej Woli wyrazi pozytywną opinię dotyczącą zapisów procedur.  

 

Pracodawca: 
 
 
 

 

.………………………………………………………… …………………………………………………… 
(Pieczęć pracodawcy) (podpis i pieczęć dyrektora) 



Stalowa Wola dn. ……………………………….………………. 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn: 
 

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

 

nie miał 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, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych 
np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle 
mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności 
za dobrowolne posłanie dziecka do Publicznej Szkoły nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego  w Stalowej Woli w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie 
mojego dziecka i naszych rodzin tj.: 

 mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 
środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do 
zakażenia COVID – 19 

 w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na 
terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja 
rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę 

 w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub 
personelu szkoła zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej 
chwili na terenie szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą 
kwarantannę. 

 w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry 
pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym 
wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, 
niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby 
i organy 

 zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu 
i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 24 
maja. 

 dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki 
dezynfekujące. 

 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę 
wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom 
zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

 
 
 

…………………………………………….. 

 
(podpis rodzica) 



……………………………………………………… Stalowa Wola dn. ……………………… 

 
……………………………………………………… 

 
……………………………………………………… 
( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica) 

 
 
 
 

DEKLARACJA RODZICA 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 
 
 

 

□ - Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE 
PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” 

 

□ - 
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA 
NA   TERENIE   PLACÓWKI      W   OKRESIE   PANDEMII   COVID-19”   związanych 
z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola 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. 
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby 
u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki 
i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 
4 dni. 

 

□ - 
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała: 

 przy wejściu i wyjściu z placówki dziecka oraz osoby przyprowadzającej 
termometrem bezdotykowym 

 w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych 

□ - Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach 
w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu 

 
 
 

 

…………………………………………….. 
(podpis rodzica) 



Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych – zajęcia rewalidacyjne 

 

 

 

 

 
Imię i nazwisko rodzica i aktualny nr telefonu……………………………………………………… 

Imię i Nazwisko dziecka……………………………………………… 

1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym w razie 
 zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. 

 

 
……………………………… 

Data i Czytelny podpis 

2. 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 
(kaszel, katar, podwyższona temperatura)* 

………………………… 

Data i Czytelny podpis 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w szkole procedur związanych z reżimem 
 sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 
chorobowych. 

……………………………. 

Data i Czytelny podpis 

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły, emailem lub telefonicznie o wszelkich  
zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.* 

 

 
…… .. .……………………… 

Data i Czytelny podpis 

 

5. Znam zagrożenia związane z zakażeniem koronawirusemCOVID-19 i oświadczam, że na własną 

odpowiedzialność przyprowadzam dziecko do szkoły, gdyż mam świadomość, iż mimo starań dyrektora 

i pracowników szkoły nie jesteśmy w stanie w 100% wyeliminować wszystkich zagrożeń.* 

 

 
                                                  ……………………… 

Data i Czytelny podpis 

6. Wyrażam zgodę na stacjonarne prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w szkole. 

…………………………          

Data i czytelny podpis 

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, 
utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 



TABELA POMIARU TEMPERATURY PRZY WEJŚCIU I WYJŚCIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwisko 
i imię dziecka 

Wejście do placówki Wyjście z placówki Czytelny podpis rodzica 
Tempera 

tura 
dziecka 

 

Temperatura rodzica 
 

Temperatura dziecka 
Temperatura 

rodzica 
Wejście Wyjście 
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Załącznik nr 6 - do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 
Załącznik nr 6a - do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 

 



Załącznik nr 7- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 

 



Załącznik nr 8- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 
 

WAŻNE TELEFONY I INFORMACJE: 
 
 
 

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 
ul. Niezłomnych 66 

37-450 Stalowa Wola 

Od poniedziałku do piątku Dyżury, sobota niedziela 
730 do 2100 730 do 2100 

tel. stacjonarny: 15 842 51 30 
tel. alarmowy: 507 133 285 

tel. stacjonarny: 15 842 51 30 
tel. alarmowy: 507 133 285 

 

SŁUŻBY MEDYCZNE 
Bezpośredni numer na pogotowie ratunkowe: 999 

Międzynarodowy numer alarmowy: 112 

WAŻNE LINKI DO INFORMACJI: 
 https://www.gov.pl/web/koronawirust 
 https://gis.gov.pl/ 

 https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli 

 https://wsse.rzeszow.pl/aktualnosci/wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi 
 

https://www.gov.pl/web/koronawirust
https://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli
https://wsse.rzeszow.pl/aktualnosci/wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi


 



 


