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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W SZCZECINIE 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS KONSULTACJI DLA KLAS VIII   

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 W SZCZECINIE 

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM 

COVID-19 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Konsultacje dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty 

(konsultacje grupowe) oraz z innych przedmiotów (konsultacje indywidulane) 

 w Szkole Podstawowej nr 59 w Szczecinie prowadzone będą dla wszystkich 

uczniów, których rodzice złożą deklarację udziału dziecka ww. zajęciach. 

 

2. Rodzice uczniów klas VIII, którzy deklarują chęć udziału ich dziecka  

w konsultacjach z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, składają 

deklarację z oświadczeniami (załącznik 1) drogą elektroniczną do wychowawcy 

klasy. 

 

3. Rodzice otrzymują od wychowawcy klasy za pomocą komunikatora informacje  

o szczegółowym harmonogramie zajęć dydaktycznych.  

 

4.  W pierwszym dniu konsultacji uczeń  zobowiązany jest dostarczyć do szkoły 

oryginał deklaracji, o której mowa w pkt. 2. 

 

5. Konsultacje dla uczniów klas VIII zorganizowane i prowadzone są  zgodnie 

 z zaleceniami GIS, MEN oraz organu prowadzącego. 

 

 
§ 2. Zasady przebywania uczniów  klas VIII w szkole   
 
 
1. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie  zdrowi, bez objawów przeziębienia 

(kaszel, katar, stan podgorączkowy) lub objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną (dolegliwości żołądkowe, wysypka, duszności itp. ) 

 

2.  Przy wejściu do szkoły pielęgniarka lub wyznaczony przez dyrektora szkoły 

pracownik sprawdza temperaturę każdego ucznia. Jeśli będzie 370C lub więcej, 

uczeń nie jest przyjmowany do szkoły, o czym rodzic zostaje powiadomiony 

telefonicznie przez sekretariat szkoły. 

 

3. Przed wejściem do szkoły uczniowie dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją. 

 

4. Jeżeli kilkoro uczniów przyjdzie jednocześnie, czekają na wejście do szkoły,  

zachowując dystans społeczny wynoszący 2m. 
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5. Uczniowie nie korzystają z szatni (nie obowiązuje zmiana obuwia). 

 

6. Po wejściu do szkoły uczniowie udają się do wyznaczonych sal, gdzie zajmują 

przydzielone ławki.  

 

7. Podczas przerw uczniowie przebywają na wyznaczonym korytarzu, zachowując 

dystans społeczny 1,5 – 2 m,  nie kontaktują się z uczniami z innej grupy. 

 
8. Po zakończonych konsultacjach grupowych uczeń udaje się na zaplanowane 

konsultacje indywidualne lub  idzie do domu. 

 

9. Rodzic może wejść na teren szkoły, tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą 

pracownika szkoły, wyposażony w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki). 

Przed wejściem musi skorzystać z płynu dezynfekującego ręce. 

 

10. Rodzice i opiekunowie w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci  

i ich rodziców  powinni zachowywać dystans społeczny  wynoszący 2m. 

 

11. Rodzic zobowiązany jest do zaopatrzenia swojego dziecka w indywidualną osłonę 

nosa oraz ust, którą uczeń stosuje  podczas drogi do i z placówki. 

 

12. Na terenie szkoły nie ma obowiązku korzystania z maseczki, chyba, że uczeń ma 

taką potrzebę ( np. podczas przechodzenia do innej sali lekcyjnej). 

 

13. Uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego stosowania zasad higieny: częste 

mycie rąk wodą z mydłem, nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans,  

a także unikają dotykania oczu, nosa i ust. 

 

14. Podczas kichania czy kasłania należy w odpowiedni sposób zasłonić twarz.  
 

15. Należy unikać  większych skupisk uczniów, zachowywać  dystans przebywając na 

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

 

16. Uczniowie stosują się do wszelkich uwag każdego pracownika szkoły. 

 

17. W przypadku nieprzestrzegania procedur bezpieczeństwa przez ucznia, dyrektor 

lub inna osoba upoważniona przez niego, może zawiesić prawo ucznia do 

korzystania z konsultacji w szkole, powiadamiając o tym fakcie  rodzica 

telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

 

18. Niewłaściwe zachowanie ucznia podczas konsultacji lub pobytu w szkole może 

skutkować obniżeniem oceny zachowania. 
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§ 3. ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS VIII 

 
 
1. W jednej klasie/ grupie powinno przebywać maksymalnie 12 dzieci.                                           

W uzasadnionych przypadkach można zwiększyć liczbę uczniów – nie więcej            
niż o 2. 
 

2. Każda klasa/grupa ma przydzieloną salę lekcyjną na konsultację grupową. 
 
3. W sali lekcyjnej odległość pomiędzy stanowiskami uczniów powinna wynosić 

min.1,5 m . 
 
4. Przed wejściem do sali lekcyjnej i po zakończeniu zajęć uczeń zobligowany jest do 

umycia  lub dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją.  
 

5. Uczeń zobowiązany jest do korzystania w szkole z własnych przyborów  
i podręczników, które w czasie zajęć znajdują się na ławce szkolnej ucznia. Zaleca 
się, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi. 

 
6. Do klasy/grupy przyporządkowani są nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych: 

języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. 
 

7. Nauczyciele monitorują obecności uczniów, sporządzając każdego dnia imienną 
listę przebywających w tej samej sali wraz z nazwiskami opiekunów i osób, z którymi 
miały kontakt w szkole. 

 

8. W sytuacji, gdy uczeń, wcześniej umówiony, nie może przyjść na konsultacje, dzień 
wcześniej telefonicznie do sekretariatu lub emailem odwołuje swoją wizytę w szkole. 

 

9. Po zakończonych konsultacjach grupowych z przedmiotów egzaminacyjnych, 
uczniowie mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych z nauczycielami innych 
przedmiotów, w godzinach i salach ustalonych w tygodniowym harmonogramie 
konsultacji. 

 

10. Z konsultacji indywidualnych uczniowie  mogą skorzystać po wcześniejszym 
umówieniu z nauczycielem przedmiotu poprzez komunikator Librus. Ze względu na 
ograniczenia wynikające  z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, 
nauczyciel ustala kolejność  przyjmowania uczniów, wyznacza konkretną godzinę            
i wysyła drogą elektroniczną  zaproszenie na spotkanie. 

 
11. W sali, gdzie odbywają się konsultacje indywidualne, może przebywać jednocześnie 

do 12 osób. Każdy uczeń zajmuje wyznaczoną ławkę. 
 

12. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

 

13. W trakcie zajęć edukacyjnych nauczyciel organizuje przerwy dla uczniów, zależnie 

do potrzeb. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 
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14. Uczniowie mogą przebywać na  boisku szkolnym, na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły lub w  hali sportowej tylko  pod nadzorem nauczyciela, z zachowaniem 

dystansu społecznego.  

 

15. W hali sportowej mogą przebywać dwie grupy uczniów, w małej sali gimnastycznej 

– jedna grupa. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga 

powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  

 

16. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami.  

 

17.  Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się 

ze sobą poszczególnych grup uczniów. 

 

18. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym 

pomieszczeniu (np. szatnia, korytarz).   

 

19. Ograniczone jest przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem zasad dystansu społecznego. 

 

20. W miarę możliwości, pod nieobecność  uczniów w sali, obsługa szkoły czyści stoliki 

i krzesełka z użyciem detergentów lub środków dezynfekujących, po czym wietrzy 

pomieszczenie. 

 

21. W celu szybkiego kontaktu rodzic podaje co najmniej dwa numery kontaktowe. 

Dane kontaktowe są do dyspozycji nauczyciela, pielęgniarki  i sekretariatu szkoły. 

 

 

 

§ 4. Zasady postępowania  nauczycieli i pracowników niepedagogicznych  

 

1. Przed przystąpieniem do pracy pracownikom pedagogicznym  i niepedagogicznym 

dokonywany jest pomiar temperatury. W przypadku podwyższonej temperatury 

pracownik nie zostaje dopuszczony do pracy. 

 

2. Podczas wykonywania swoich czynności nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni 

na terenie placówki nie muszą  zakrywać ust i nosa, chyba, że mają taką potrzebę 

lub kontakt z rodzicami i innymi osobami z zewnątrz. 

 

3. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są  

chorzy.  

 

4. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi zobowiązane są regularnie dezynfekować 

lub myć ręce wodą z mydłem, w tym obowiązkowo przed rozpoczęciem pracy. 
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5. Przed rozpoczęciem konsultacji wychowawcy klas VIII zapoznają uczniów                  

z zasadami bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie szkoły i fakt ten 

odnotowują w dzienniku lekcyjnym.  

 

6. Nauczyciele zobowiązani są do monitorowania obecności dzieci, sporządzanie 

każdego dnia imiennej listy dzieci przebywających w tej samej sali wraz  

z nazwiskami opiekunów i osób, z którymi miały kontakt w szkole. 

 

7. Zaleca się unikania kontaktowania się uczniów z danej grupy  z uczniami z innych 

grup. 

 

8. Nie organizuje się  wyjść poza teren placówki. 
 
9. Zaleca się wietrzenie pomieszczeń przed przyjściem uczniów oraz w miarę 

możliwości w trakcie pobytu dzieci w placówce. 

 

10. Należy przypominać uczniom podstawowe zasady higieny, takie jak: 

nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, 

zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 

 

11. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m. 

 
 
§ 5. Obowiązki dyrektora szkoły  
 
1. Dyrektor szkoły zapewnia wyposażenie placówki w podstawowe środki higieny,  

w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do 

budynku.  

 

2. Dyrektor placówki monitoruje właściwe  przygotowanie pomieszczeń szkolnych do 

przyjęcia dzieci pod opiekę.  

 

3. Dyrektor wyznacza pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i 

płyn dezynfekujący), potrzebne do izolacji, w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  

 

4. Dyrektor w razie potrzeby, przy wsparciu organu prowadzącego, zaopatrzy 

pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, 

maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem. 

 

5. Przy planowaniu obsady kadrowej oraz przydzielaniu zadań pracownikom dyrektor 

szkoły uwzględniać będzie zmniejszoną o połowę liczebność grup oraz zaostrzone 

zasady sanitarne. 
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§ 6. Zasady obowiązujące rodziców 
 
1. Rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do szkoły składa oświadczenie, że nie 

jest objęty kwarantanną oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub 

osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym 

dyrektora szkoły. Objęcie kwarantanną rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej 

uniemożliwia korzystanie dziecka z  zajęć w szkole. 

 

2. Zakazuje się posyłać  do szkoły dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną 

temperaturą, wysypką.  

 

3. Jeśli w trakcie pobytu w szkole dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, 

to zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego 

dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia 

lekarskiego, że dziecko jest zdrowe. 

 

4. Jeżeli nie uda się nawiązać kontaktu z rodzicem , dyrektor lub osoba przez niego 

upoważniona skontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną 

 w celu uzyskania wytycznych do dalszego postępowania. 

 

5. Rodzic zobowiązany jest zaopatrzyć  swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa 

 i ust podczas drogi do i z placówki. 

 

6. Rodzic powinien poprzez dobry przykład, wdrażać dziecku zasady higieny, w tym  

odpowiedniego noszenia maseczki, zasłaniania ust i nosa podczas kasłania i 

kichania. 

 

7. Każdorazowa nieobecność dziecka, po wcześniejszym zadeklarowaniu jego udziału 

w zajęciach powinna być zgłoszona do sekretariatu szkoły drogą mailową do 

wychowawcy z podaniem przyczyny nieobecności. 

 

8. Rodzic niezwłocznie informuje dyrektora szkoły o podejrzeniu lub zakażeniu 

COVID-19 dziecka lub innych osób mających kontakt z dzieckiem. 

 

9. Rodzic zobowiązany jest podać sposób szybkiej komunikacji ze szkołą oraz zadbać, 

aby kontakt ten był skuteczny (poprzez systematyczne sprawdzanie połączeń 

telefonicznych w ciągu dnia) 

 

10. Rodzic pisemnie potwierdza fakt zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa  

w Szkole Podstawowej nr 59  w Szczecinie dotyczącą realizacji zadań szkoły  

w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szczególnych rozwiązań 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
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§ 7. Zasady bezpieczeństwa oraz higieny, czyszczenia oraz dezynfekcji 

pomieszczeń i powierzchni  

 

1. Ze względów bezpieczeństwa w placówce do niezbędnego minimum ograniczone 

jest przebywanie osób z zewnątrz, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

(osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

 

2. Przy wejściu do szkoły znajduje się informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu 

rąk przez pracowników oraz inne osoby dorosłe wchodzące do placówki.  

 

3. Osoby trzecie wchodzące do placówki bezwzględnie wpisują się rejestru wejść na 

teren szkoły. Wyznaczony pracownik jest uprawniony do zmierzenia temperatury 

osoby wchodzącej . W przypadku podwyższonej temperatury osoba ta nie jest 

wpuszczana na teren placówki. 

 

4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i przy umywalce w salach 

wywieszone są  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach 

z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 

 

5. W dostępnym miejscu zamieszczone są numery telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych, miejsce to znane jest wszystkim pracownikom szkoły 

 

6. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem bieżącego utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich,  

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

 

7. Prowadząc prace porządkowe oraz dezynfekcję przestrzegane są zalecania 

producentów znajdujące się na opakowaniach stosowanych środków.  

 

8. Po dezynfekcji ściśle przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone 

na wdychanie oparów tych środków.  

 

§ 8. Zasady bezpiecznego żywienia 
 

1. Pracownicy kuchni przygotowują posiłki z zachowaniem szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, za które odpowiada 

najemca kuchni.  

 

2. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad 

bezpieczeństwa i higieny: 

1) produkty zakupione do przygotowania posiłków należy bezwzględnie 

dezynfekować (dotyczy także opakowań), 
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2) wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są w 

maseczce ochronnej, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych, 

3) wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarko- wyparzarce, 

4) wszelkie powierzchni w kuchni oraz zmywalni zostają zdezynfekowane 

specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu. 

3. Dzieci spożywają posiłki w stołówce szkolnej z zachowaniem szczególnych zasad 

ostrożności. Każde dziecko ma wyznaczone i oznaczone na stałe miejsca, w którym 

spożywa posiłek z zachowaniem 2 metrowej odległości od pozostałych dzieci  

 

4. Pracownik stołówki unika kontaktu z dziećmi - porcje są przygotowane przed 

wejściem dzieci na stołówkę i pozostawione w wyznaczonym miejscu, po spożyciu 

posiłku dzieci pozostawiają naczynia na stole – pracownik stołówki zbiera je po 

opuszczeniu stołówki przez dzieci. 

 

5. Stołówkę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej. 

 

6. Stoliki i krzesełka będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę 

dzieci. 

 
 
§ 10.  Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 
 
1. W przypadku pojawienia się jednego z  objawów, takich jak: gorączka, kaszel, 

duszności, problemy z oddychaniem, wysypka, problemy żołądkowe należy 

telefonicznie powiadomić dyrektora lub wyznaczonego pracownika szkoły oraz  

pielęgniarkę.  

 

2. Pielęgniarka lub inny pracownik szkoły odprowadza dziecko do wyznaczonego 

pomieszczenia (wyposażonego m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący), gdzie  mierzy dziecku temperaturę i weryfikuje jego samopoczucie 

i objawy chorobowe. 

 

3. Pielęgniarka lub inny pracownik szkoły o stanie dziecka informuje rodzica dziecka, 

który w przeciągu 1 godziny odbiera dziecko osobiście lub upoważnia do tego inną 

zdrową osobę. Informacje o wezwaniu rodzica zapisuje się w „Rejestrze wezwań”. 

 

4. Do przyjazdu rodzica uczeń przebywa w izolacji pod opieką pielęgniarki lub  

pracownika placówki, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed 

wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do 

pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną lub przyłbicę, rękawiczki, fartuch 

ochronny. 

 

5. Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko ze szkoły przy głównych drzwiach 

wejściowych do budynku placówki. Odbiór musi się odbyć w określnym reżimie 

czasowym – 1 godzina zegarowa od zgłoszenia. 
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6. Jeśli objawy chorobowe sugerują zakażenie koronawirusem bezzwłocznie należy 

powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, Urząd 

miasta Szczecin oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie i zastosować się do 

wydanych zaleceń. 

 

7. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi 

po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane. 

 

8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie 

odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci  

i należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szczecinie. 

 

9. W stosunku do osób przebywających w tym samym czasie  w pomieszczeniach 

szkoły, co osoba podejrzana o zakażenie stosuje się zalecenia Głównego 

Inspektora Sanitarnego lub pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-

epidemiologicznej. 

 

10. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, należy 

poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

 

11.  Dyrektor lub wyznaczony pracownik szkoły w trybie pilnym ustala listę osób  

z placówki, które miały kontakt z osobą, u której wystąpiły objawy wskazujące na 

zakażenie, aby udostępnić je w razie potrzeby odpowiednim instytucjom. 

 

12. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie 

dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

 

13. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu 

 w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się  

z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, 

instrukcji do dalszego postępowania. 

 

§ 11.  Postanowienia końcowe 

 

1. Wszyscy pracownicy szkoły wykonujący zadania opiekuńczo – wychowawcze, 

prace administracyjne lub porządkowe   mają obowiązek zapoznać się z treścią 

„Procedury bezpieczeństwa”, a fakt zapoznania i przyjęcia do stosowania 

potwierdzić podpisem.   

 

2. Rodzice, którzy chcą skorzystać z zajęć organizowanych w szkole, zobowiązani są 

pisemnie potwierdzić fakt zapoznania się z zasadami organizacji konsultacji dla 
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uczniów klas VIII  w Szkole Podstawowej Nr 59 w Szczecinie w zmienionych 

warunkach pracy placówki związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz 

zwalczaniem COVID-19 

 
 
 
 
 
                                                                                                     Zatwierdziła : 
                                                                                                  Cecylia Baran 

Dyrektor SP 59 w Szczecinie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioskuję / wnioskujemy o przyjęcie dziecka pod opiekę  

świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 59  

w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki 

 
Nazwa  szkoły podstawowej  
z oddziałami przedszkolnymi 

Adres szkoły podstawowej  
z oddziałami przedszkolnymi 

Szkoła Podstawowa nr 59 Szczecin, ul. Dąbska 105 

 

Imię i nazwisko dziecka                                         klasa 

 

Numer PESEL dziecka 

   



11 
 

 

 
Deklarowany czas pobytu dziecka w szkole 

Dni tygodnia:  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

Godziny:           

od…    do…… 
 

    

Obiad( tak/nie)  
    

 
Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub 
opiekunów, jak i innych domowników oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą 
decyzję związaną z udziałem dziecka w zajęciach, jak i dowożeniem dziecka do szkoły 
podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. 
 

Podpis matki/opiekuna 
Podpis ojca/opiekuna 

 

 
 

 

Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu  

do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. 

Podpis matki/opiekuna Podpis ojca/opiekuna 

 

 
 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych  

w przypadku zarażenia COVID-19.  

Podpis matki/opiekuna Podpis ojca/opiekuna 

 

 
 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku zbyt malej liczby dzieci w oddziale (mniej niż 5) 

szkoła ze wzg. organizacyjnych nie zapewni wyżywienia. Zobowiązuję się do przygotowania  

i dostarczenia prowiantu dla dziecka we własnym zakresie. 

 

Podpis matki/opiekuna Podpis ojca/opiekuna 

 

 
 

 

Proszę zaznaczyć X przy wybranej opcji: 
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Oświadczam, że dziecko ze świetlicy szkolnej będzie odbierane przez osoby zdrowe, 

Upoważniam do odbioru: 

Nazwisko, imię upoważnionej osoby Nr PESEL 

  

  

 

 Dziecko będzie do domu wracało samodzielnie 

Podpis matki/opiekuna Podpis ojca/opiekuna 

 

 
 

 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą, a wykonywane przez mnie obowiązki zawodowe 

uniemożliwiają mi sprawowanie opieki nad dzieckiem1 

Podpis matki Podpis ojca 

 

 
 

 

Proszę podać nazwę oraz numer telefonu do zakładu pracy 
 

Nazwa 

zakładu pracy 
 

Nazwa 

zakładu pracy 
 

Numer 

telefonu 
 

Numer  

telefonu 
 

  

 

 

Proszę podać dane kontaktowe 

imię  i nazwisko telefony kontaktowe 

Matka:  

Ojciec:  

Osoba upoważniona:   

 

Uwaga.  

 

Rodzic ma obowiązek poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w podanych powyżej 

informacjach. 

Nieobecność dziecka w zadeklarowanych dniach powinna  być zgłoszona drogą mailową do  

godz. 8.00 do sekretariatu szkoły (sp59@miasto.szczecin.pl)  z podaniem przyczyny nieobecności  

 

 

mailto:sp59@miasto.szczecin.pl
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Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 59 w Szczecinie oraz nowe zasady higieny i nie mam 

w stosunku do nich zastrzeżeń. 

 

Podpis matki/opiekuna Podpis ojca/opiekuna 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

1 Oświadczenie będzie brane pod uwagę w przypadku dużej ilości chętnych dzieci. 

 

 

 

 


