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Załącznik nr 1   

 do Zarządzenia nr16/2021/2022. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Janusza Korczaka w Pyrzycach                                                                                                                                                                                

z dnia 11.04.2022 r. 

 

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej 

im. Janusza Korczaka w Pyrzycach  

 

 

Organizacja pracy szkoły: 

1. Do pracy może przyjść pracownik bez żadnych objawów chorobowych (kaszel, gorączka, 

duszności). W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik informuje 

telefonicznie Dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, kontaktuje się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, postępuje według zaleceń, jakie 

wydano. 

2. Rodzic odpowiada za to, aby do szkoły przychodził uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję lub chorobę zakaźną. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję lub chorobę zakaźną. 

4. Po przyjściu do szkoły uczniowie powinni w pierwszej kolejności umyć ręce wodą z mydłem. 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci na terenie szkoły – przy wejściu do budynku –

zobowiązani są do zachowania następujących zasad:  

a) 1 opiekun z dzieckiem / dziećmi; 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem / dziećmi min. 1,5 m; 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m; 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli. 

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku. Uczeń jest odbierany 

przy drzwiach przez pracownika szkoły.  

7. Obowiązują ogólne zasady higieny: należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie 

po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza 

oraz po skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 
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8. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Osoby trzecie 

wchodzące do budynku, w tym rodzice, bezwzględnie zobowiązane są do przestrzegania 

regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym 

i poruszania się jedynie w wyznaczonych obszarach. Ponadto wyżej wymienione osoby nie mogą 

przejawiać objawów chorobowych sugerujących infekcję lub chorobę zakaźną. Dodatkowo 

zalecana jest higiena rąk. 

9. W sprawach niewymagających bezpośredniego kontaktu z wychowawcą, nauczycielami, 

pracownikami sekretariatu lub dyrekcją rodzice mogą kontaktować się ze szkołą 

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość: za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego, adresów mailowych oraz telefonów.  

 

 Adres mailowy Numer telefonu 

Sekretariat szkola@sppyrzyce.pl  

91 5700 355 Dyrektor szkoły dyrektor@sppyrzyce.pl 

Wicedyrektor wicedyrektor@sppyrzyce.pl 

Pedagodzy pedagog@sppyrzyce.pl 

 

 

10. W szkole prowadzi się rejestr osób wchodzących do budynku. 

11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź 

chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych o konieczności pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).  

12. W szkole obowiązuje system szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia: 

 Rodzice i opiekunowie są zobligowani do wypełnienia i złożenia w szkole w terminie 

2 dni od rozpoczęcia zajęć Deklaracji rodzica (załącznik 7) – plik można pobrać 

ze strony www.sppyrzyce.pl.  

 Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły 

oraz aktualizowania informacji w przypadku zmiany numeru telefonu.  

 W przypadku braku możliwości odbioru telefonu ze szkoły rodzice/opiekunowie 

powinni pilnie oddzwonić.  

13. Transport w ramach bezpłatnego dowozu do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących 

w transporcie publicznym.  

14. Osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do przestrzegania ogólnych zasad 

higieny: częstego mycia rąk, ochrony podczas kichania i kaszlu, unikania dotykania oczu, ust 

i nosa, niedzielenia się zaczętym jedzeniem. 

mailto:szkola@sppyrzyce.pl
mailto:dyrektor@sppyrzyce.pl
mailto:wicedyrektor@sppyrzyce.pl
mailto:pedagog@sppyrzyce.pl
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15. Infrastruktura szkoły, sprzęt, przybory sportowe i materiały wykorzystywane podczas zajęć 

są regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących. 

16. Sale lekcyjne oraz części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły. 

18. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. W 

przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie i 

dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy. 

19. We współpracy z higienistką szkolną ustala się i upowszechnia zasady korzystania z gabinet 

profilaktyki zdrowotnej i godzin jego pracy. 

 

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Zaleca się, by wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice uczniów), 

zachowali higienę rąk.  

2. Dozowniki z mydłem są regularnie czyszczone i napełniane. 

3. Codzienne prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w 

tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

4. Monitorowaniu podlega również codzienne wietrzenie sal i korytarzy. 

5. Przy stosowaniu środków do dezynfekcji powierzchni, należy ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń 

i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk są umieszczone instrukcje 

dezynfekcji.  

7. Kosze na odpady są regularnie opróżniane i czyszczone.  

8. W przypadku korzystania z udostępnionej infrastruktury szkoły przez podmiot zewnętrzny 

dyrektor szkoły ustala zasady współpracy.  
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Gastronomia 

 

1. Przy organizacji żywienia w szkole zapewnia się warunki higieniczne wymagane przepisami 

prawa. 

2. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne i odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych.  

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby 

zakaźnej u pracowników 

 

1. Wszyscy pracownicy są poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych 

oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązaniach. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej. 

3. W szkole wyznaczone i przygotowane jest pomieszczenie, w którym można odizolować osobę 

w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej.  

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby 

zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność 

wzywa pomoc medyczną.  

5. W szkole ustala się miejsca, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną i przeprowadza dodatkowe sprzątanie, a także umycie 

i zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

6. Na bieżąco śledzone są obowiązujące przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego 

oraz informacje Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej: 

1. W szkole upowszechnia się wśród dzieci, młodzieży i ich opiekunów procedury i zasady 

korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole. 

2. W pobliżu gabinetu umieszczone są ulotki i instrukcje postępowania (w formie gazetki, 

plakatu, itp.) dotyczące ogólnych zasad zachowania bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowotnej. 

3. Przed wejściem do gabinetu wyznaczone są strefy oczekiwania (1 lub 2 miejsca) oznakowane 

taśmą przy zachowaniu  odległości 1,5 m pomiędzy oczekującymi uczniami. 

4. Do gabinetu wchodzimy pojedynczo tylko za zgodą pielęgniarki.  
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5. W gabinecie w pobliżu drzwi wyznaczona taśmą jest „bezpieczna strefa”: krzesło, środek 

do dezynfekcji rąk, kosz na odpady. 

6. Gabinet profilaktyki powinien być systematycznie wietrzony lub  mieć uchylone okno. 

7. Pielęgniarka przed przyjęciem ucznia myje i dezynfekuje ręce, zakłada maskę ochronną. 

8. Zachowując bezpieczną odległość 1,5 m, przeprowadza wywiad epidemiologiczny 

i zdrowotny. 

9. Po wykluczeniu objawów  sugerujących ryzyko zakażeniem koronawirusem pielęgniarka może 

przystąpić do wykonania odpowiedniego świadczenia medycznego czy porady.  

10. Badania, w których dystans nie jest możliwy (1,5-2m) należy wykonywać sprawnie, 

bez zbędnego przedłużania. 

11. Po wyjściu ucznia z gabinetu pielęgniarka zdejmuje maskę ochronną, myje i dezynfekuje 

ręce. 

12. W kontakcie z nauczycielami, rodzicami i innymi osobami pielęgniarka minimalizuje 

kontakty bezpośrednie, zamieniając je na porady telefoniczne. 

 

 

 

Pracownicy obsługi 

1. Codzienne  prace porządkowe należy wykonywać  z wyjątkową starannością, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, dystrybutora wody, 

klawiatur, włączników. 

2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji.  

3. Pracownik obsługi prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, uzupełniając kartę 

monitorowania prac porządkowych (Załącznik nr 2) zgodnie z instrukcją (Załącznik nr 3). 

4. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji. Personel sprzątający odpowiedzialny jest za uzupełnianie dozowników na mydło/ 

płyn do dezynfekcji rąk . 
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6. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję 

lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

 

 

Dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami 

przewlekłymi:  

1. W klasach, w których uczą się dzieci z chorobami przewlekłymi należy zachować dystans 

podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy.  

2. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, 

tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni - należy stosować osłonę ust 

i nosa, wykorzystując maseczkę.  

 

 Załączniki: 

1. Instrukcja dezynfekcji i mycia rąk. 

2. Karta monitorowania prac porządkowych – mycie i dezynfekcja. 

3. Rejestr mycia i dezynfekowania pomieszczeń. 

4. Wdrożenie zaleceń WHO, tj. 5 kroków bezpieczeństwa żywności. 

5. Instrukcja mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego. 

6. Deklaracja rodzica. 

7. Karta odbioru dziecka ze szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dokumenty.men.gov.pl/mycie-rak-kwadrat.png
https://dokumenty.men.gov.pl/mycie-rak-kwadrat.png
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 Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 

Monitorowanie prac porządkowych - mycie i dezynfekcja 

Data i godzina 

przeprowadzo

nej dezynfekcji 

Rodzaj wykonywanej czynności 

zgodnie z rejestrem w zał. 3 

 

Nazwa stosowanego 

preparatu 

Imię i nazwisko 

oraz podpis osoby 

wykonującej czynność 

czyszczenia 
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Załącznik nr 3 

Rejestr mycia i  dezynfekowania pomieszczeń.  

Ustala się, że dokonywanie czynności mycia i dezynfekcji będzie przebiegało  

wg następującego harmonogramu: 

l.p. 

Rodzaj powierzchni, 

sprzętu 

Sposób mycia 

dezynfekcji 
Częstotliwość 

Osoby 

odpowiedzialne 

1 

Ciągi komunikacyjne, 

podłoga korytarz, 

jadalnia 

Woda z 

detergentem/ 

Płyn 

dezynfekujący 

2 razy dziennie 
prac. obsługi 

prac. kuchni 

2 

Klamki, kontakty, 

poręcze 

Płyn 

dezynfekujący  

Min.3 razy dziennie 

Przy drzwiach wejściowych 

po każdej wchodzącej 

osobie 

prac. obsługi 

prac. kuchni 

3 Blaty, oparcia krzeseł 
Płyn 

dezynfekujący  
Min. 2 razy dziennie 

 

prac. obsługi 

4 
Zastawa stołowa, 

sztućce 

Detergent 

i wyparzanie w 

600C 

Po każdym posiłku prac. kuchni 

5 Sanitariaty 

Środki myjące 

Płyn 

dezynfekujący  

Min. 3 razy dziennie 
prac. obsługi 

prac. kuchni 

6 
 Sprzęt gimnastyczny 

Płyn 

dezynfekujący 

Po każdorazowym 

skorzystaniu przez grupę 

uczniów  

 

prac. obsługi 

7 Sprzęt sportowy 
Płyn 

dezynfekujący  

Po każdorazowym 

skorzystaniu przez grupę 

dzieci 

prac. obsługi 

8 

Kuchnia: blaty 

robocze, noże, deski 

do krojenia, zastawa 

stołowa, sztućce, 

chochle, garnki, 

artykuły żywnościowe 

w opakowaniach 

Środki 

bakteriobójcze 

i detergenty 

Płyn 

dezynfekujący  

 

Po każdorazowym 

skorzystaniu 
prac. kuchni 
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Załącznik nr 4 

Wdrożenie zaleceń WHO, tj.: 5 kroków bezpieczeństwa żywności: 

Krok I  

 

 

Higiena osobista  

i otoczenia 

 

 Myj ręce: 

✓ przed kontaktem z żywnością 

✓ po wyjściu z toalety 

✓ po kasłaniu, kichaniu, dmuchaniu nosa 

✓ po obróbce lub kontakcie z żywnością surową  

i nieprzetworzoną 

✓ po zajmowaniu się odpadami i śmieciami 

✓ po jedzeniu, piciu, lub paleniu 

✓ po kontakcie z pieniędzmi. 

 Zachowaj higienę: narzędzi, desek, blatów roboczych. Dezynfekcja 

Krok II  

 

Separowanie 

żywności 

✓ właściwa separacja żywności przetworzonej i surowej 

zapobiegnie przeniesieniu drobnoustrojów na inną 

żywność.: 

✓ oddzielaj produkty surowe i produkty już przygotowanych 

do spożycia 

✓ oddzielaj surowe mięso, drób od innej żywności 

✓ do przygotowywania surowej żywności używaj 

oddzielnego sprzętu i przedmiotów, np. noży i desek do 

krojenia 

✓ magazynuj żywność w oddzielnych pojemnikach. 

 

Krok III  

 

Poddawanie 

żywności 

obróbce cieplnej 

Właściwa obróbka termiczna żywności ( min 70°C ) prowadzi do 

zabicia prawie wszystkich niebezpiecznych mikroorganizmów. 

✓ gotuj dokładnie, przede wszystkim mięso, drób, jaja 

✓ żywność taką jak np. zupy doprowadzaj do wrzenia tak, 

aby zyskać pewność, że osiągnęła ona temperaturę 70°C 

✓ co do mięsa i drobiu, musisz mieć pewność, że soki  

z wnętrza tych produktów są czyste – nie różowe 

✓ żywność przed spożyciem również odgrzej do temperatury 
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powyżej 70° C. 

Ugotowanej żywności nie należy przechowywać w temperaturze 

pokojowej dłużej niż 2 godziny. Wskazane jest jej umieszczenie  

w lodówce zapewniając temperaturę poniżej 5 stopni Celsjusza. Przed 

podaniem powinno się podgrzać potrawy do temperatury 60 stopni 

Celsjusza. Zamrożonej żywności nie rozmrażać w temperaturze 

pokojowej, zaleca się zanurzenie produktu w ciepłej wodzie. 

Koronawirus może przeżyć do około dwóch lat w temperaturze -20 

stopni Celsjusza, a przy 4 stopniach Celsjusza do 72 godzin. 

Wyłącznie zachowanie higieny przygotowywania żywności oraz 

sposoby jej przygotowania w wysokich temperaturach mogą skutecznie 

zapobiec przenoszeniu SARS – CoV – 2. 

Krok IV  

 

Utrzymywanie 

żywności we 

właściwej 

temperaturze. 

Podczas  przechowywania  żywności w temperaturze poniżej  5°C lub  

powyżej 60°C, wzrost  mikroorganizmów jest wolniejszy lub nawet 

powstrzymany.      

✓ nie pozostawiaj ugotowanej żywności w temperaturze 

pokojowej przez okres dłuższy niż 2 godziny 

✓ wszystkie gotowane i łatwo psujące się produkty  

przechowuj w lodówce (najlepiej w temperaturze poniżej 

5°C) 

✓ nie przechowuj żywności zbyt długo, nawet jeśli 

przechowujesz ją w lodówce 

✓ nie rozmrażaj zamrożonej żywności w temperaturze 

pokojowej (zanurz produkt w ciepłej wodzie lub użyj 

urządzeń grzejnych). 

 

  

Krok V  

Używanie 

bezpiecznej 

wody  

i żywności 

Surowe produkty, w tym woda i lód mogą być zanieczyszczone 

niebezpiecznymi mikroorganizmami  i substancjami chemicznymi. 

Toksyczne substancje mogą powstawać w uszkodzonej lub spleśniałej   

żywności. Uważnie wybieraj surowe  produkty i stosuj proste metody 

 (tj. mycie i obieranie),  które  mogą  obniżyć ryzyko zakażenia 

 i zachorowania.       

✓ używaj bezpiecznej wody lub poddaj ją takim działaniom, 
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aby stała się ona bezpieczna do spożycia      

✓ wybieraj tylko świeżą i zdrową żywność        

✓ wybieraj żywność, która została przygotowana tak, aby 

była bezpieczna, np. żywność w szczelnie 

zamkniętym opakowaniu, czy pasteryzowana      

✓ myj owoce i warzywa, szczególnie jeśli jesz je na 

surowo       

✓ nie jedz żywności, która utraciła już datę przydatności do 

spożycia- sprawdzaj na opakowaniu. 
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Załącznik nr 5 

INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI  

SPRZĘTU SPORTOWEGO 

 

1. Instrukcja dotyczy mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego: piłek, materacy, ławeczek  

i drabinek sportowych, obręczy, pachołków, bramek piłkarskich itp. 

2. Ustala się częstotliwość mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego po zakończeniu zajęć, a jeśli 

to możliwe po  każdej grupie, która korzystała ze sprzętu sportowego. 

3. Przebieg czynności myjących i dezynfekcyjnych wpisuje się do rejestru czynności według 

załącznika. 

4. Osoby wykonujące czynności mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego - pracownicy obsługi  

oraz w miarę możliwości nauczyciele wykorzystujący sprzęt podczas lekcji oraz pozostałych 

zajęć. 

 

Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu sportowego 

Data 

przeprowadzonej 

dezynfekcji 

Rodzaj dezynfekowanego 

sprzętu 

Nazwa stosowanego 

preparatu 

Imię i nazwisko 

oraz podpis osoby 

wykonującej czynność 

czyszczenia 
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Załącznik nr 6 

 

Pyrzyce, dn. ……………

     

DEKLARACJA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Ucznia / uczennicy ………………………………………………………….………………  

(imię i nazwisko dziecka, klasa)  

 

Ja niżej podpisana / podpisany oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/łam się z treścią „Procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. 

 Janusza Korczaka w Pyrzycach” wynikających z  wytycznych Ministerstwa Edukacji 

i Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.  

2.  Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących „Procedur bezpieczeństwa na terenie 

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach” związanych z reżimem 

sanitarnym przede wszystkim: wysyłania/przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie 

zdrowego dziecka, oraz natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły w razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w szkole.  

3. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby  

u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do szkoły i będzie mogło do 

niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

4. Moje dziecko …………………………………………………………………………… 

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

5.  Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka w razie zaobserwowania 

niepokojących objawów zdrowotnych w czasie pobytu w szkole. 

6. Podaję mój  aktualny numer telefonu, który bezwzględnie będzie odpowiadał na połączenia 

przychodzące: …………………………………………..……………………………………… 

a jednocześnie zobowiązuję się do przekazania nowego numeru telefonu, w przypadku jego 

zmiany do wychowawcy lub sekretariatu szkoły. 

7. W przypadku niepokojących objawów zdrowotnych u mojego dziecka upoważniam do jego 

odbioru ze szkoły następujące osoby: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nr telefonu 
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…………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nr telefonu 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nr telefonu 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nr telefonu 

 

8. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 dotyczącej mojego dziecka. 

 

.………………………………… 

                                                                                                             (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
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Załącznik 7 

KARTA ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY  

 

Niniejszym potwierdzam odebranie dziecka ze szkoły z powodu złego samopoczucia / 

zaistniałych objawów chorobowych. Od tego momentu biorę na siebie pełną 

odpowiedzialność za dziecko. Po konsultacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub 

specjalistą zobowiązuję się do poinformowania szkoły o stanie zdrowia dziecka.  

 

data, godzina odbioru: …………………………………………….. 

 

……………………………………………………. 

podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 


