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Gwizdały, dnia 18.05.2020 r. 

                    "ZATWIERDZAM" 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

                           (Dyrektor Szkoły) 

 

 

PROCEDURA 

POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, 

OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, KONSULTACJI SZKOLNYCH DLA 

UCZNIÓW W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU ZAGROŻENIA 

EPIDEMIOLOGICZNEGO W ZWIĄZKU Z COVID – 19 

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ IM. W.WITOSA W GWIZDAŁACH 
 

Procedura określa sposób postępowaniaw czasie zagrożenia epidemiologicznego w związku  

z rozpoczęciem zajęć rewalidacyjnych, z edukacji wczesnoszkolnej oraz konsultacji dla 

uczniów w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Gwizdałach ,biorąc pod uwagę wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

Podstawą rozpoczęcia zajęć rewalidacyjnych, edukacji wczesnoszkolnej oraz konsultacji dla 
uczniów są: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19; 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 . 

 

W miesiącu maju szkoły powinny otworzyć się na prowadzenie kolejnych zajęć: 

• Od 18 maja 2020 r. możliwość organizowania przez szkołę dla dzieci 

niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych  

i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 

• Od 25 maja 2020 r. możliwość organizowania dla klas I – III zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych; 

• Od 25 maja 2020 r. możliwość organizowania przez szkołę konsultacji dla dzieci klas 

ósmych. 

Zadaniem szkoły jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla 

pracowników szkoły jak również dzieci korzystających z zajęć biorąc pod uwagę obecną 

sytuację związaną ze zwalczaniem COWID – 19. 
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ZASADY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ WSZYSTKICH ZAJĘĆ W SZKOLE 

• Ustala się, że w grupie może przebywaćdo 12 uczniów. W uzasadnionych 
przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci w grupie 
do 14; 

• Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj 
niepełnosprawności uczniów, w klasach integracyjnych zmniejsza się grupę do  
8 uczniów; 

• W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele; 

• Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej zgodnie z przyjętym planem sali,  
w miarę możliwości przyjmuje się przydzieloną lokalizację grupy w jednej sali; 

• Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów (również konsultacji) w sali nie może być 
mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli), do przestrzeni tej nie wlicza się 
pomieszczeń kuchni, stołówki, innych np. pomieszczeń pomocniczych, korytarzy, 
magazynków, toalet itp.; 

• Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, 
które się w niej znajdują; 

• Z sali, w której przebywa grupa, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć czyści się i dezynfekuje; 

• W sali ławki uczniów są tak ustawione, aby odległość między nimi wynosiła min. 
1,5 m; 

• Uczniów rozmieszcza się w sali w taki sposób, aby zajmowali pojedynczo ławki; 

• W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów, jednak liczba osób na sali 
nie może być większa niż 26 osób, a w przypadku oddziału integracyjnego nie większa 
niż liczebność oddziału przyjęta dotychczas; 

• Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga muszą zostać umyte lub 
zdezynfekowane;  

• Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz z pobytu na świeżym powietrzu na 
terenie szkoły, przy zachowaniu rotacji grup i dystansu pomiędzy nimi; 

• Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem 
detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości jest należycie 
zabezpieczony przed używaniem; 

• Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi 
dystans; 

• Podczas zajęć ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 
uczniami; 

• Przyjęto taką organizację pracy i koordynację w szkole, która uniemożliwi stykanie się 
ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup  
do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku); 

• Przyjęto zasadę, że nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły (w rejon 
miejscowości); 

• Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłoszą potrzebę 
korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji 
zebranych od rodziców i przyjętego planu; 
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• Zapewniono szybką komunikację z rodzicami/opiekunami ucznia przez wskazanie 
przez rodzica nr telefonu w wypełnianym oświadczeniu. 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW, NAUCZYCIELI, INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY  

W ZWIĄZKU Z ZAJĘCIAMI 

 

Lp. ODPOWIEDZIALNI  ZADANIA 
 

UWAGI 

 PRZYPROWADZAJĄCY 
(ODBIERAJĄCY) 

Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko ze 
szkoły: 

• Nie wchodzi do budynku, przyprowadza 
dziecko pod drzwi, przemieszczanie się dziecka 
od drzwi do szatni a potem do klasy nadzoruje 
personel szkoły; 

• Zachowuje odległość minimum 2 m od 
pracowników odbierających  wydających 
dziecko szkole; 

• Odbiera dziecko od pracownika przed 
drzwiami wejściowymi do budynku; 

• Stosuje się do przyjętych zasad ochrony, jest  
w maseczce zakrywającej usta i nos oraz  
w rękawiczkach ochronnych; 

• Ma świadomość, że dzieci mogą być 
przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby 
zdrowe; 

• W przypadku potrzeby wejścia do wnętrza 
budynku odbywa się to za zgodą 
upoważnionego pracownika szkoły; 

• Ze względu na bezpieczeństwo dzieci  
i pracowników odpuszcza się tylko pojedyncze 
wejścia do budynku; 

• W przypadku wejścia do wnętrza budynku 
istnieje obowiązek zdezynfekowania rąk 
(rękawiczek) środkiem dezynfekcyjnym 
udostępnionym przez szkołę. 

 

1. RODZICE Rodzic jest zobowiązany: 

• Wypełnić oświadczenie stanowiące załącznik 
nr 1 do Procedury; 

• Przekazać dyrektorowi szkoły istotne 
informacje o stanie zdrowia dziecka 
w wypełnianym oświadczeniu stanowiącym 
załącznik do procedury; 

• Przyprowadzić do szkoły dziecko zdrowe; 

• Wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała 
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dziecku przebywającemu w szkole; 

• Nie przyprowadzać dziecka do szkoły 
w sytuacji, kiedy w domu przebywa osoba 
objęta kwarantanną lub izolacją; 

• Przed wyjściem dziecka do szkoły dokonać 
pomiaru jego temperatury; 

• Zaopatrzyć dziecko jeżeli ukończyło 4 rok życia  
w środek ochrony w postaci maseczki 
zasłaniającej usta i nos; 

• W przypadku maseczek wielorazowych należy 
je prać w temperaturze min. 60ᵒC, jak również 
prasować żelazkiem ustawionym na 
maksymalną temperaturę; 

• Mimo, że nie ma dowodów na przenoszenie 
wirusa przez odzież, zaleca się częstą zmianę 
odzieży dziecka; 

• Przypominać regularnie dziecku  
o podstawowych zasadach higieny, zwracać 
uwagę na to, aby dziecko unikało dotykania 
oczu, nosa, ust, często myło ręce wodą  
z mydłem; 

• Przypominać dziecku o zasadach bezpiecznego 
zachowania się w drodze do szkoły jak 
również w szkole między innymi nie 
podawania rąk, zasłaniania twarzy podczas 
kaszlu, kichania itp.; 

• Dopilnować, aby dziecko nie zabierało ze sobą 
do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, czy 
zabawek. 

2. NAUCZYCIELE Nauczyciel jest zobowiązany: 

• Przychodzić do pracy jeżeli jest zdrowy, bez 
jakichkolwiek objawów wskazujących na 
chorobę zakaźną; 

• Przestrzegać zasad w zakresie higieny rąk, 
higieny dróg oddechowych podczas kaszlu, 
kichania; 

• Nie nosić biżuterii na terenie szkoły na rękach 
poniżej łokcia (pierścionków, zegarków, 
bransoletek) ponieważ utrudniają prawidłowe 
mycie rąk lub prowadzenie zabiegów 
dezynfekcji;   

• Posiadać przy sobie środki ochrony 
indywidualnej w postaci maseczki (lub 
przyłbicy), rękawiczek, fartucha ochronnego, 
przewidziane przez szkołę do ochrony 
pracowników, być w gotowości do 
ewentualnego użycia tych środków w razie 
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potrzeby; 

• Regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz 
dopilnować, aby robili to również uczniowie, 
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 
posiłkami, po powrocie z placu zabaw; 

• Zachowywać dystans między innymi 
pracownikami szkoły w każdej przestrzeni 
wynoszący minimum 1,5; 

• Wyjaśniać dzieciom zasady bezpieczeństwa 
wiążące się z epidemią oraz na bieżąco 
przypominać o tych zasadach; 

• Dopilnować, aby każdy uczeń posiadał własne 
przybory i podręczniki, które mogą znajdować 
się na jego biurku, w plecaku lub  
w indywidualnej szafce, nie dopuszczając do 
ich wymiany między uczniami, pożyczania itp.; 

• Organizować przerwy między lekcjami nie 
rzadziej niż po każdych 45 minutach zajęć, sale 
w tym czasie powinny być wietrzone; 

• Organizować zajęcia, w taki sposób, aby dzieci 
w miarę możliwości zachowywały bezpieczną 
odległość między sobą; 

• Nie organizować wyjść poza teren szkoły, 
terenmiejscowości, dopuszczalne są zajęcia na 
placu zabaw pod nadzorem nauczyciela 
z zachowaniem przyjętych w szkole zasad; 

• Zwracać uwagę na dezynfekcję zabawek, 
przyborów sportowych używanych podczas 
zajęć; 

• Unikać gromadzenia się różnych grup (jeżeli 
takie występują) na jednej powierzchni np. 
korytarzu, stołówce szkolnej, zalecane jest aby 
dzieci występowały w tych miejscach 
pojedynczo; 

• Powiadomić telefonicznie bez wychodzenia  
z klasy dyrektora szkoły o zaobserwowaniu  
u ucznia objawów chorobowych; 

• Odizolować ucznia od pozostałych osób  
w klasie do czasu podjęcia działań przez 
dyrektora szkoły lub osobę przez niego 
wyznaczoną; 

 UCZNIOWIE 
(uczestnicy 
konsultacji) 

Uczeń jest zobowiązany: 

• Nie uczestniczyć w konsultacjach jeżeli jest 
chory, lub ktoś z domowników jest chory; 

• Powiadomić nauczyciela o tym, że będąc 
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umówiony na konsultacje nie pojawi się  
w szkole; 

• Zabierać do szkoły własny zestaw 
podręczników i przyborów; 

• Nie pożyczać od kolegów w szkole 
podręczników lub innych pomocy; 

• Używać środków ochrony w postaci maseczki 
osłaniającej usta i nos i zachować dystans 
społeczny (2 m); 

• Zdezynfekować ręce po wejściu do szkoły,  
a w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych 
do stosowania środków do dezynfekcji 
natychmiast umyć ręce; 

• Bezwzględnie stosować zasady higieny: często 
myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki 
na powitanie, zachować dystans, a także 
unikać dotykania oczu, nosa i ust; 

• Zwracać uwagę na odpowiedni sposób 
zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania; 

• Unikać większych skupisk uczniów, zachować 
dystans przebywając na korytarzu,  
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych 
oraz na terenie szkoły; 

• Zapoznać się z informacją dotyczącą zasad 
korzystania z biblioteki, zwracania książek, 
którą umieszczono na drzwiach biblioteki. 

3. PERSONEL 
SPRZĄTAJĄCY 

Pracownicy obsługi zobowiązani są do: 

• Używania podczas pracy środków ochrony  
w postaci maseczki osłaniającej nos i usta oraz 
rękawiczek ochronnych; 

• Częstszego sprzątania ciągów 
komunikacyjnych; 

• Dezynfekowania elementów najczęściej 
dotykanych takich jak poręcze, krzesła, blaty 
stołów w salach oraz stołówce, 
klamki,używając środków dezynfekcyjnych; 

• Przecierania blatów stołów podług w salach, 
gdzie odbywają się zajęcia, również podczas 
przerw na posiłki, wyjścia dzieci na plac 
zabaw, prowadzenia zabiegów 
dezynfekcyjnych; 

• Ograniczenia kontaktu z uczniami  
i nauczycielami. 
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4. KUCHNIA Pracownicy kuchni powinni: 

• Tak wykonywać swoje czynności  
w pomieszczeniu kuchni, aby zachowywać 
bezpieczną odległość między sobą; 

• Posiadać niezbędne środki ochrony w postaci 
rękawiczek, maseczek zakrywających usta i 
nos oraz dostęp do środków dezynfekcyjnych; 

• Podczas przygotowywania posiłkówużywać 
rękawiczek pamiętając o ich dezynfekcji po 
czynnościach powodujących zagrożenie; 

• Na bieżąco dezynfekować (stoły, blaty, 
uchwyty garnków, sztućce, naczynia stołowe 
klamki itp.); 

• Myć w zmywarce naczynia, sztućce 
wtemperaturze powyżej 60ᵒC z dodatkiem 
detergentu; 

• Unikać bezpośredniego kontaktu z dziećmi  
i innymi pracownikami szkoły; 

• Przyjmując produkty do stołówki zachowując 
obowiązujące wymogi sanitarne tj. używać 
środka dezynfekującego, właściwego odstępu, 
rękawiczek, maseczki oraz pozostawiać 
produkty przy wejściu do korytarza 
transportowego. 

• Przyjmując towary pozbawić je opakowań,  
w miarę możliwości zdezynfekować lub umyć 
przed przeniesieniem do właściwych 
magazynów. 

• Umyć i zdezynfekować ręce po wykonaniu 
tych czynności; 

• Ograniczyć kontakt z uczniami  
i nauczycielami; 

 

 WYDAWANIE 
POSIŁKÓW NA 

STOŁÓWCE 

• Obiady wydawane są na stołówce szkolnej; 

• Pracownicy kuchni przygotowują stoły  
i nakrycia przed przybyciem dzieci; 

• Roznoszeniem obiadów zajmują się inni 
wyznaczeni pracownicy szkoły nie wykonujący 
czynności w kuchni; 

• Przy każdym stoliku może spożywać obiad 
tylko jeden uczeń; 

• Pracownicy kuchni mogą przebywać na 
stołówce po zakończeniu obiadu przez dzieci  
i odprowadzeniu ich na salę; 

• Po każdym posiłku pracownicy obsługi powinni 
dokładnie umyć i zdezynfekować stoły, umyć 
podłogę z użyciem detergentu oraz 
wywietrzyć pomieszczenie stołówki; 
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• Podczas wydawania posiłków należy zachować 
należyty odstęp lub zmianowość; 

• Pracownicy kuchni nie mają kontaktu 
z dziećmi, posiłki podają wyznaczeni 
pracownicy;  

• Po każdej grupie dzieci należy dokładnie umyć  
i zdezynfekować stoliki, krzesła, klamki, blaty; 

• Wszystkie procesy mycia i dezynfekcji 
rejestrowane są w harmonogramie mycie  
i dezynfekcja. 

ZASADY 
POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

5. 1. W związku z prowadzonymi zajęciami w szkole podejmuje się następujące 
działania: 

• Wyznacza się salę na parterze jako izolatkę do wykorzystania  
w przypadku pojawienia się objawów wskazujących na zakażenie 
pracownika lub dziecka; 

• Salę wyposaża się w termometr do mierzenia temperatury oraz środki 
dezynfekcyjne; 

• W sali znajduje się zestaw w postaci kombinezonu ochronnego, 
okularów lub przyłbicy, maseczek jednorazowych oraz rękawiczek 
jednorazowych; 

2. W przypadku podejrzenia objawów zakażenia COVID - 19 u pracownika 
szkoły (nauczyciela, pracownika obsługi), dziecka lub innej osoby 
przebywającej  
w obiekcie należy: 

• Przenieść osobę do izolatki; 

• W przypadku dziecka opiekę nad nim przejmuje pracownik wyznaczony 
przez dyrektora wyposażony w zestaw środków ochrony wskazany 
wyżej; 

• Dokonać pomiaru temperatury (stan podgorączkowy, temperatura 
37ᵒC – 38ᵒC) i ustalić dolegliwości (duszność, objawy przeziębieniowe); 

• Powiadomić o podejrzeniu występowania zagrożenia miejscową Stację 
Sanitarno – Epidemiologiczną w Węgrowie na nr tel. 25 792 42 27  
(w godzinach pracy) lub 604 135 225 (przez całą dobę); 

• W przypadku dziecka powiadomić niezwłocznie o objawach rodziców 
lub opiekunów prawnych w celu odebrania dziecka ze szkoły; 

• Pouczyć rodziców, aby nawiązali kontakt ze Stacją Sanitarno – 
Epidemiologiczną w Węgrowie wskazując nr telefonu w celu 
poinformowania o zaistniałej sytuacji; 

• Rodzice powinni udać się po wcześniejszej konsultacji telefonicznej ze 
stacją sanitarno – epidemiologiczną swoim środkiem transportu do 
szpitala zakaźnego lub w inne wskazane przez stację miejsce; 

• W przypadku pracownika pouczyć go o obowiązku nawiązania kontaktu 
telefonicznego pod nr alarmowy 112 lub do oddziału zakaźnego 
(najbliższy w Siedlcach) pod nr tel. 25 632 20 61; 
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• W sytuacji zagrożenia, w razie wątpliwości co do sposobu 
postępowania wobec dziecka, wykonać połączenie, a w przypadku 
osoby dorosłej udostępnić nr telefonu Infolinii NFZ dedykowanej  
w sprawie koronawirusa – 800 190 590; 

• W przypadku problemów z wykonaniem połączenia przez osobę 
dorosłą zagrożoną, wykonanie połączenia przez innego pracownika; 

• Obszar w którym przebywał z objawami zakażenia pracownik lub 
dziecko, pomieszczenie lub droga przemieszczania się, powinien 
podlegać gruntownemu sprzątaniu z użyciem detergentów, oraz 
dezynfekcji. 

 

 

Opracował: 

                                                                                                         Główny Specjalista ds. BHP 

                                                                                                           Marek Cendrowski 
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Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO  

DEKLARUJĄCEGO POWRÓT DZIECKA DO ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH / OPIEKUŃCZO – 

WYCHOWAWCZYCH / KORZYSTAJĄCYCH Z KONSULTACJI* W SZKOLE PODCZAS STANU 

ZAGROŻENIA COVID – 19 

W związku z wznowieniem zajęć rewalidacyjnych / zajęćw edukacji wczesnoszkolnej  

w klasach I – III / świadczenia przez szkołę konsultacji dla uczniów klas ósmych* Szkoły 

Podstawowej …………………………………………………………………………………………………… w okresie 

zagrożenia COVID – 19 deklaruję powrót mojego dziecka:  

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

(imię, nazwisko, klasa) 

*niepotrzebne skreślić 

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom szkoły oraz mojemu dziecku zobowiązuję się 

do: 

• Przekazywania dyrektorowi szkoły istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka; 

• Zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do szkoły  

i ze szkoły; 

• Przyprowadzania do szkoły dziecka zdrowego bez objawów chorobowych (kaszlu, 

kataru, podwyższonej temperatury); 

• Niewysyłania dziecka na zajęcia opiekuńczo wychowawcze lub konsultacje, jeżeli  

w domu jest kwarantanna, dziecko miało kontakt z osobą będącą w kwarantannie lub 

izolacji, mam również świadomość tego, że w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać  

w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza; 

• Wyjaśnienia dziecku, aby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotówczy 

zabawek; 

• Wyposażenia dziecka w niezbędne do zajęć podręczniki i pomocy, aby nie korzystało 

podczas zajęć z podręczników innych dzieci; 

• Przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, pouczania, aby dziecko 

unikało dotykania oczu, nosa, ust, często myło ręce wodą z mydłem i nie podawało 

ręki na powitanie; 

• Przypominania, aby dziecko nie przytulało się, zbliżało do innych osób na odległość 

mniejszą niż 1, 5 m; 

• Zwrócenia uwagi na odpowiednie zasłanianie twarzy podczas kichania czy kasłania; 

• Codziennego pomiaru temperatury dziecka przed wyjściem do szkoły; 

• Podjęcia wszelkich starań, aby dziecko z oddziału edukacji wczesnoszkolnej było 

przyprowadzane i odbierane w miarę możliwości przez jednego opiekuna; 

• Codziennej dezynfekcji rąk moich i dziecka przy wejściu do szkoły. 
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Przyjmuję do wiadomości, że dziecko podczas pobytu w szkole nie będzie wychodziło na 

spacery poza teren szkoły, a w przypadku sprzyjających warunków pogodowych będzie 

korzystało z placu zabaw i boisk szkolnych. 

Wyrażam zgodę na: 

• Pomiar temperatury mojego dziecka na terenie obiektu szkoły przez wyznaczonego 

pracownika przy pomocy termometru bezdotykowego; 

• Podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa przyjętych w szkole w przypadku 

zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID – 19 (izolacja dziecka w izolatce pod 

opieką pracownika szkoły do czasu przybycia rodzica lub opiekuna; 

• Pilne kontaktowanie się z członkiem rodziny pod nr telefonu 

………………………………………………………………………………..w razie pojawienia się niepokojących objawów 

zdrowotnych u mojego dziecka. 

Ponadto szkoła informuje że: 

• W placówce będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące codzienną dezynfekcję, 

ograniczenie grupy  do 12 dzieci w sali oraz przestrzegania zasad higieny; 

• Dzieci podczas pobytu w szkole nie muszą posiadać maseczek  

i rękawiczek ( według zaleceń Ministra Zdrowia, by zminimalizować 

rozprzestrzenianie się koronawirusa dzieci będą często myć ręce wodą z mydłem; 

• Szkoła w miarę możliwości zapewni stałych nauczycieli w grupach. 

 

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

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


