
Procedury organizacji opieki  nad dziećmi i uczniami 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie 

 

1. Jedna grupa dzieci/klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

2. Do grupy/ klasy przyporządkowani są ci sami opiekunowie 

3. W grupie/klasie przebywa jednocześnie do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach, za 

zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci może zostać zwiększona, ale nie o więcej niż o 2. 

4. Szkoła zapewnia minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali 

nie mniejszą niż 4m
2
 na jedno dziecko i każdego opiekuna. 

5. W sali, w której przebywa grupa/klasa znajdują się tylko takie przedmioty i sprzęty, które 

można skutecznie uprać lub zdezynfekować. 

6. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki żadnych zabawek ani innych 

przedmiotów. 

7. Pracownik niepedagogiczny szkoły, odbiera dziecko z oddziału zerowego/ucznia od 

rodzica przy drzwiach wejściowych, kieruje się do z nim do szatni. Stamtąd uczeń udaje się 

do wskazanej sali, a w przypadku dzieci z oddziału przedszkolnego pracownik szkoły 

zaprowadza je do Sali, w której zajmie się nim wychowawca. 

8. Sale wietrzone są, co najmniej raz na godzinę, w razie potrzeby częściej. 

9. Praca jest zorganizowana w ten sposób, że poszczególne grupy nie stykają się ze sobą. 

10. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

przedszkola/szkoły, wynoszący minimum 1,5 m. 

11. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 

12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający, odbierający dzieci do/ze szkoły zachowują 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min. 2 m. 

13. Rodzice mogą wchodzić wyłącznie do przedsionka szkoły z zachowaniem zasady - 1 

rodzic z 1 dzieckiem, w odstępie od kolejnego rodzica w odstępie 2m, z rygorystycznym 

przestrzeganiem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk) 

14. Rodzice, których dzieci ukończyły  6. rok życia zaopatrują je w indywidualną osłonę nosa 

i ust podczas drogi do i z placówki. 

15. Do oddziału przedszkolnego/szkoły uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

16. Przy wejściu do placówki każdego dnia wyznaczona osoba będzie sprawdzała temperaturę 

dzieci przyprowadzanych przez rodziców lub opiekunów prawnych i przeprowadzała wywiad 



o stanie zdrowia dziecka i rodziny. W razie stwierdzenia podwyższonej temperatury osoba ta 

ma prawo odmówić przyjęcia dziecka (załącznik nr 1). 

 

17. Dzieci do oddziału przedszkolnego/szkoły, (do 7 r. życia) przyprowadzane są i odbierane 

przez osoby zdrowe. 

18. Do oddziału przedszkolnego/szkoły nie mogą uczęszczać dzieci, jeżeli w domu przebywa 

osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

19. Ograniczone jest przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum z 

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

jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

20. Oddział przedszkolny/szkoła zapewnia szybką komunikację z rodzicami/opiekunami 

dziecka (załącznik nr 2). 

21. Placówka posiada bezdotykowy termometr, którym dokonywany jest dwukrotnie pomiar 

przy wejściu do oddziału przedszkolnego/szkoły, za zgodą rodziców (załącznik nr 1) 

22. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby jest izolowane w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 

innych osób, niezwłocznie powiadamiani są jego rodzice/opiekunowie w celu pilnego 

odebrania dziecka z terenu szkoły. 

23. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu 

możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup. 

24. Sprzęt na placu zabaw lub boisku jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany. 

25. Nie są organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły. 

Załącznik nr 1 …Zgoda rodziców na pomiar temperatury  

Załącznik nr 2 …Zasady szybkiej komunikacji z rodzicami 

Załącznik nr 3 …Oświadczenie rodziców o ryzyku wystąpienia COVID -19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do procedury organizacji opieki 

 
…………………………………………………… 

 ……………dn. …………… 

…………………………………………………… 

 

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

 

 

 

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała na wejściu do szkoły mojego 

dziecka (grupa/klasa) 

…………………………………………………………………  oraz w sytuacji 

zaobserwowania niepokojących objawów zdrowotnych, prowadzenie rejestru 

pomiaru temperatury oraz dezynfekcję odzieży wierzchniej i obuwia. 

 

 

      

 (miejscowość, data podpis rodzica/ 

opiekuna) 

 

 

Podstawa prawna: Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322,374 i 574 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             

Załącznik nr 2  

do procedury organizacji opieki  

 

                      Procedura ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami 

 

1. Szkoła uzyskuje od rodziców informację na temat zdrowia dziecka i 

pozostałych członków rodziny w drodze pisemnego oświadczenia 

(załącznik nr 3). 

 

2. Wstęp do szkoły dla osób z zewnątrz będzie ograniczony, co dotyczy 

również rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka. Dziecko będzie 

zaprowadzane oraz odprowadzane do drzwi wyjściowych przez 

wyznaczonego pracownika, aby ograniczyć kontakty pracowników z 

osobami z zewnątrz. 

 

3. Chęć odbioru dziecka można zgłaszać drogą telefoniczną, a po przyjściu 

do placówki nie wchodzić na jej teren, lecz spokojnie poczekać na 

pracownika niepedagogicznego, który przyprowadzi do rodzica 

dziecko/ucznia. 

 

4. Rodzice oraz opiekunowie prawni dziecka mogą kontaktować się z 

dyrektorem, sekretariatem oraz nauczycielkami drogą telefoniczną. 

 

5. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów, do 

odbierania ich w przypadku telefonu ze szkoły i odebrania dziecka w jak 

najszybszym czasie w przypadku jakichkolwiek dolegliwości. 

 

6.  W przypadku stwierdzenia zakażenia dziecka rodzic jest zobowiązany 

bezzwłocznie powiadomić placówkę o zaistniałej sytuacji. 

 

 

 



 

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW DLA RODZICÓW 

 

 

NUMER ALARMOWY PPSSE-       603-500-371 

STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA NAKŁO- 52 386 00 03 

POGOTOWIE RATUNKOWE-     997 LUB 112 

 



 

Załącznik nr 3 
do procedury organizacji opieki 

 
…………………………………………………… 

 ……………dn. …………… 

…………………………………………………… 

 

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

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn: 
 

…………………………………………………………………………

……  
( nazwisko i imię dziecka, grupa) 

 
nie miał/a 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 Szkoły Podstawowej nr 

1 w Szubinie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

Oświadczam, iż zostałem/am 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 

w budynku) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaję 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 placówki 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. 

Zobowiązuję się do postępowania zgodnie z reżimem sanitarnym dot. przede 

wszystkim: przyprowadzania do szkoły 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, nie zostanie ono w danym dniu przyjęte do 

placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów 

chorobowych min. 4 dni. 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich 

zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim 

najbliższym otoczeniu. 

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. 



Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i 

mojego dziecka zawartych w niniejszym oświadczeniu w celu skorzystania 

przez dziecko z opieki prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 1 w Szubinie.  

 

Ponadto oświadczam/oświadczamy, że aktualnie jestem/jesteśmy zatrudnieni: 

 

Miejsce pracy matki/prawnego opiekuna: 

             

             

(nazwa pracodawcy, nr telefonu kontaktowego) 

 

 

Miejsce pracy ojca/prawnego opiekuna: 

             

             

(nazwa pracodawcy, nr telefonu kontaktowego) 

 

 

 

     

 (miejscowość, data podpis 

rodziców/opiekunów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Szubinie  reprezentowana przez Dyrektora  Małgorzatę Junyk  zwany 

dalej Administratorem. 

2. Został powołany inspektor ochrony danych Pan Paweł Wawrzyniak, z którym można się 

skontaktować za pomocą poczty elektronicznej iod@szubin.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu skorzystania przez 

dziecko z opieki.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią /Pana wyrażona 

zgoda. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania 

danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł ważne 

umowy powierzenia przetwarzania danych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 

narodowych. 

7. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka zawarte w oświadczeniu będą przetwarzane przez 

okres realizacji w celu przetwarzania określonego w pkt 3. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu,  

z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa: 

a. Prawo dostępu do danych osobowych, 

b. Prawo żądania ich sprostowania, 

c. Prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

d. Prawo wniesienia sprzeciwu. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

 

     

 (miejscowość, data podpis 

rodziców/opiekunów) 


