
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM JANA MATEJKI W KOSZALINIE

W SYTUACJI CZĘŚCIOWEGO WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ W OKRESIE 

PANDEMII COVID-19

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Procedury  bezpieczeństwa  określają  postępowanie  z  zachowaniem  bezpieczeństwa  na
terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników szkoły
oraz rodziców dzieci uczęszczających do  Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki  
w Koszalinie. 

2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem 
i zachorowania na chorobę COVID-19

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 
do niniejszych procedur 

§ 1. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

Dyrektor placówki:
1. 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,

3. organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

4. zapewnia  odpowiednie  środki  ochronny  osobistej  dla  pracowników  oraz  środki  do
dezynfekcji,

5. planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od
rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do szkoły w czasie
pandemii,

6. przekazuje  rodzicom  informację  o  czynnikach  ryzyka  COVID-19,  informuje  o
odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki,  

7. zapewnia  pomieszczenie  do  izolacji  w  razie  pojawienia  się  podejrzenia  zachorowania
dziecka lub pracownika, 

8. zapewnia stałą dostępność środków do dezynfekcji i higieny dla uczniów i pracowników,



9. odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia
zakażenia  wirusem  przez  któregoś  z  pracowników,  członków  ich  rodzinny,  dzieci  lub
domowników dzieci uczęszczających do szkoły.

§ 2 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury  
w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych. 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub wystąpienia objawów choroby
COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym
fakcie dyrektora placówki. 

3. Do szkoły wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą wskazanym do tego celu wejściem. 
4. Pracownicy  przy każdym wejściu na teren szkoły, a także często w trakcie pracy odkażają

ręce płynem do dezynfekcji rąk. 
5. Nauczyciele  i  inni  pracownicy  szkoły  są  zobowiązani zachowywać  dystans  społeczny

między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
6. Nauczyciele prowadzą zajęcia wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.

1) Prowadząc zajęcia z uczniami: 
a) organizują działania opiekuńczo-wychowawcze,
b) prowadzą  zajęcia  zgodnie  z  obowiązującymi  w  szkole  Zasadami  organizacji  i

prowadzenia  zajęć/konsultacji  stanowiącymi  Załącznik  nr  3  do  niniejszej
procedury,

c) omawiają z uczniami zasady obowiązujące na zajęciach, w tym zasady zachowanie
higieny rąk i dróg oddechowych,

d) egzekwują zasadę, że uczestnicy zajęć, w tym prowadzący nie noszą na rękach 
biżuterii  i nie korzystają z telefonu komórkowego ,

e) udostępniają uczniom tylko taki sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki, które po
zajęciach mogą być  dezynfekowane,

f) pilnują,  aby   uczniowie  korzystali  podczas  zajęć  z  własnych,  przynoszonych  
z domu  przyborów szkolnych i  nie wymieniali się  nimi podczas zajęć,

g) zwracają  uwagę,  aby  dzieci  często  i  regularnie  myły  ręce,  szczególnie  przed
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza, w razie
potrzeby zlecają uczniom dezynfekcję rąk.

h) korzystają z boiska stosując się do obowiązujących wytycznych GIS,
i) nie organizują wycieczek i spacerów poza teren szkoły,
j) organizują  wyjścia  poszczególnych  grup  na  zewnętrz  tak,  aby  grupy  nie

kontaktowały się ze sobą, 
k) wietrzą salę co najmniej raz na godzinę i prowadzą ewentualnie zabawy ruchowe

przy otwartych oknach,
l) dokonują  stałej  obserwacja  stanu  dziecka,  a  w  przypadku  zaobserwowania

niepokojących objawów u dziecka umieszczają je w odosobnionym miejscu pod
opieką  wyznaczonej  osoby  dorosłej  i  informują  o  zaistniałej  sytuacji  rodzica
ucznia,



m) pilnują, aby uczniowie zachowywali od siebie bezpieczny dystans, aby nie tworzyli
większych skupisk  w pomieszczeniu, przy jednej zabawce lub na placu boisku
szkolnym,

n) zezwalają uczniom korzystać (na wyraźne życzenie rodziców) ze środków ochrony
osobistej ( maseczek, przyłbic, jednorazowych rękawic),

o) korzystają ze środków ochrony osobistej ( maseczek, przyłbic, jednorazowych 
rękawic) zachowując jednocześnie odpowiedni dystans w stosunku do ucznia,

p) unikają kontaktu dotykowego z uczniem.

2) Nie pełniący dyżuru w szkole:
a)   pozostają w łączności telefonicznej i gotowości, aby w razie potrzeby włączają się

w niezbędne działania na terenie placówki.
7. Pracownicy obsługi:

a) ograniczają  kontakty  z  uczniami  do  niezbędnego  minimum,  w  kontakcie
zachowują niezbędny dystans.

b) usuwają z sal, przeznaczonych na zajęcia przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany,

c) wykonują  codzienne  prace  porządkowe,  ze  szczególnym  uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych i powierzchni wspólnych,

d) dezynfekują,  zgodnie  z  potrzebami,  powierzchnie  dotykowe  -  poręcze,  klamki,
włączniki  światła,  uchwyty,  poręcze krzeseł  i  powierzchnie płaskie,  w tym blaty
stołów. 

§ 3 OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Rodzice  zapoznają  się  z  Procedurami  bezpieczeństwa  obowiązującymi  w   Szkole
Podstawowej  nr  18  im.  Jana Matejki  w Koszalinie  w sytuacji  częściowego wznowienia
działalności  szkół  w okresie  pandemii   COIVID-19  i  podpisują  stosowne  oświadczenie
stanowiące Załącznik  nr  1 oraz   deklarację   stanowiącą Załącznik  nr  2 do niniejszych
procedur. 

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 tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. 
5. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka przy wejściu na teren placówki lub w

razie zaistnienia podejrzenia choroby. 
6. Stosują  się  do  zaleceń  lekarskich,  które  mogą  określić  czas  nieposyłania  dziecka  do

instytucji,  jeśli  wcześniej dziecko chorowało.  Po przebytej chorobie rodzic zobligowany
jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia
dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

7. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły. 



8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zachowują 
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich 
rodziców wynoszący min. 2 m.

9. 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. 

10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
11. Bezwzględnie przy każdym wejściu  do palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
12. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów ze szkoły 

 § 4 PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM
 

1. Organizuje zajęcia dla uczniów zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami 
GIS, MZ i MEN

2. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz wchodzenia na teren
szkoły innych dorosłych, niż nauczyciele, pracownicy i dyrektor szkoły.

3. Wejścia do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem.
4. Jeden rodzic lub opiekun przyprowadza dziecko do szkoły dzwoni i przekazuje dziecko

pracownikowi szkoły.  W przypadku gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach kolejna osoba
jest zobowiązana zachować 2 m odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym
należy  rygorystycznie  przestrzegać  wszelkich  środków ostrożności  (m.  in.  osłona  ust  i
nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Przy wejściu do szkoły są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z 
którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

6.  Pracownik  dyżurujący  przy  wejściu  do  szkoły  dokonuje  pomiaru  temperatury
wchodzącemu dziecku. 

7. Jeżeli  dziecko  wykazuje  objawy choroby  COVID-19  lub  innej  choroby  nauczyciel  ma
prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki  i  poinformować rodzica o konieczności
udania się na konsultacje lekarskie.

8.  Rodzic odprowadza dziecko do drzwi szkoły, ale nie wchodzi do środka. Jednocześnie
zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników
placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 2 metry. 

§ 5 PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

1. Uczeń,  u  którego  stwierdzono  podejrzenie  zakażenia  koronawirusem  lub  ma  objawy
choroby  COVID-19  (duszności,  kaszel,  gorączkę):  zostaje  odizolowane  poprzez
umieszczenie w wyznaczonym  pomieszczeniu, o tym fakcie dyrektor szkoły zawiadamia
rodziców  ucznia  w  celu  pilnego  odebrania  ucznia  ze  szkoły  oraz  rodziców  uczniów,
których dzieci przebywały w placówce.

2. Dyrektor  szkoły  zawiesza działalność grupy,  w której  przebywał  uczeń z podejrzeniem
choroby.

 



3. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia odpowiednie służby i postępuje zgodnie z ich 
zaleceniami. 

4. Gdy  u  ucznia  stwierdzi  się  podwyższoną  temperaturę,  rodzic  zobowiązany  jest  do
kontaktu  z lekarzem w celu stwierdzenia zmian chorobowych.  Uczeń może wrócić  do
szkoły po pozytywnej decyzji lekarz (zaświadczenie lekarskie).

5. Pracownik,  u  którego  stwierdzono  podejrzenie  zakażenia  koronawirusem  lub  objawy
choroby  COVID-19  (duszności,  kaszel,  gorączkę) zgłasza  ten  fakt  dyrektorowi,  który
odsyła go do lekarza. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby i wykonuje
ich zalecenia.

6. W przypadku stwierdzenie u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie 
koronawirusem  dyrektor wstrzymuje przyjmowania kolejnych grup uczniów i powiadamia
o tym fakcie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną  i stosuje się do jej zaleceń. 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu 
sprzątaniu, dezynfekcji powierzchnie dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

§ 5  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do odwołania.



                                                                                    Załącznik nr 1 do 
Procedur  bezpieczeństwa  obowiązujące  w  Szkole
Podstawowej  nr  18  im.  Jana  Matejki  w  Koszalinie  
w  sytuacji  częściowego  wznowienia  działalności  szkół  
w okresie pandemii COVID-19 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia, który uczęszcza na 
zajęcia/ konsultacje z nauczycielami do

Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie 
w sytuacji częściowego wznowienia szkół w okresie pandemii Covid-19

Oświadczam, że moja córka/mój syn 

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

- nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19, 
- nikt  z  członków  najbliższej  rodziny i otoczenia dziecka 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,  kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła,
utrata smaku czy węchu i inne nietypowe,

- nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na  środki dezynfekujące. 
Jednocześnie  oświadczam,  iż  jestem  świadom/świadoma  pełnej  odpowiedzialności  
za  dobrowolne  posłanie  dziecka  do  Szkoły  Podstawowej  nr  18  im.  Jana  Matejki  
w Koszalinie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o
ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.: 
1. mimo  wprowadzonych  w  szkole  obostrzeń  sanitarnych  i  wdrożonych  wszelkich  środków

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19, 
2. w przypadku  wystąpienia  w  środowisku  szkolnym  zakażenia  lub  jego  podejrzenia  u

personelu/dziecka/rodzica dziecka, moja  rodzina i  jej  najbliższe  otoczenie  zostaną objęte  14-
dniową kwarantanną.

3. w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub pracowników
szkoły  placówka  zostaje  zamknięta  do  odwołania,  a  wszyscy  przebywający  w  danej  chwili  na
terenie szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie zostaną objęte kwarantanną,

4. w  przypadku  zaobserwowania  niepokojących  objawów  u  dziecka,  zostanie  ono  natychmiast
umieszczone w odosobnionym miejscu, pod opieką wyznaczonej przez dyrektora szkoły osoby.
O tym fakcie niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i
organy.

Koszalin, dnia ………...............…………                                     ……………………………..............................................………
                               (data)                                                             (podpis rodziców)



Załącznik nr 2 do 
Procedur  bezpieczeństwa  obowiązujące  w  Szkole
Podstawowej  nr  18  im.  Jana  Matejki  w  Koszalinie  
w  sytuacji  częściowego  wznowienia  działalności  szkół  
w okresie pandemii COVID-19 

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego ucznia, który uczęszcza
 do Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejkiw Koszalinie

……………………………………..........………................................... 
          (nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)

……………………………………..........………................................... 
          (adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego) 

Ja niżej podpisana/podpisany deklaruję chęć skorzystania  od …………………………. 2020 r. z zajęć

rewalidacyjnych/opiekuńczo wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych/

konsultacji z nauczycielem*

na terenie szkoły dla mojego dziecka w trakcie obowiązującego na terenie kraju stanu epidemii 
COVID-19. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 
posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 18 w Koszalinie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/łam się z treścią Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole  Podstawowej  
nr  18  im.  Jana  Matejki  w  Koszalinie  w  sytuacji  częściowego  wznowienia  działalności  szkół  
 w okresie pandemii  COIVID-19. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w
Szkoły   Podstawowej  nr  18  im.  Jana  Matejki  w Koszalinie  w sytuacji  częściowego  wznowienia
działalności  szkół   w okresie  pandemii   COIVID-19  związanych  z  reżimem sanitarnym,  przede
wszystkim:  przyprowadzania  do  szkoły  tylko i  wyłącznie  zdrowego dziecka,  bez  kataru,  kaszlu,
podwyższonej  temperatury ciała  oraz natychmiastowego odebrania dziecka z  placówki  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,  uczeń  nie
zostanie w danym dniu przyjęty do placówki i będzie mógł do niej wrócić po ustaniu wszelkich
objawów  chorobowych,  po  okazaniu  zaświadczenia  lekarskiego  potwierdzającego  jego  stan
zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie. 

3. Wyrażam  zgodę  na  pomiar  temperatury  ciała:  przy  wejściu  i  wyjściu  z  placówki  ucznia
termometrem a także w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. 

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej
mojego dziecka w  tym odnośnie wirusa COVID-19 w najbliższym jego otoczeniu. 

5. Rozumiem, że poświadczenie nieprawdy - a co za tym idzie narażanie osób drugich na    
zakażenie  koronawirusem  COVID-19  oraz  umyślne  i  świadome  rozprzestrzenianie  chorób
zakaźnych będzie zgłaszane do odpowiednich służb.

*niepotrzebne skreślić



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO) informujemy, że 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  jest Szkoła Podstawowa nr 18 im. 
Jana Matejki w Koszalinie ; kontakt mailowy: sp18k@kki.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem email 
iod@zeto.koszalin.pl.

3. Dane osobowe ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9
ust.  2  lit.  i  w  związku  z  dokumentem  „Wytyczne  GIS,  MZ  i  MEN  dla  szkół”   w  celu  przeprowadzenia  zajęć
rewalidacyjnych , opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, konsultacji z nauczycielem

4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów
prawa.

5. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia stanu epidemii.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

sunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przez  administratora  Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych (01-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
8. W związku z zaistniałą sytuacją podanie danych osobowych w zakresie sytuacji zdrowotnej i epidemicznej dziecka jest

niezbędne, aby uczeń mógł uczestniczyć w zajęciach, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przyjęcia
dziecka na zajęcia.

9. Administrator  nie  zamierza  przekazywać  Pani/Pana  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  ani  do  organizacji
międzynarodowych

Decyzje  dotyczące  przeprowadzenia  oraz  rozstrzygnięcia  procesu  kwalifikacji  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany.

mailto:iod@zeto.koszalin.pl
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 Załącznik nr 3  do 
Procedur  bezpieczeństwa  obowiązujące  w  Szkole
Podstawowej  nr  18  im.  Jana  Matejki  w  Koszalinie  
w  sytuacji  częściowego  wznowienia  działalności  szkół  
w okresie pandemii COVID-19 

Zasady organizacji i prowadzenia  zajęć/konsultacji  z nauczycielem na terenie 
Szkoły  Podstawowej nr 18 im Jana Matejki w Koszalinie 

1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją oraz 
mają objawy choroby zakaźnej.

2. Rodzic, którego dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach zobowiązany jest podpisać 
Oświadczenie  rodziców/opiekunów w związku ze zgłoszeniem ucznia do szkoły na 
zajęcia/konsultacje z nauczycielem.

3. Uczniowie są przy wejściu do szkoły odbierani przez wyznaczonego pracownika, który kieruje 
ucznia na zajęcia. Rodzice nie mają wstępu na teren szkoły. 

4. Przed wejściem do szkoły uczeń dezynfekuje dłonie, poddaje się pomiarowi temperatury. 
5. Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach spełniających wymogi sanitarne  na czas zagrożenia

epidemicznego – min. 4 m2 na jednego uczestnika zajęć.
6. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel omawia z uczniami zasady obowiązujące na zajęciach,

 w tym szczegółowo zasady zachowania higieny rąk i dróg oddechowych.
7. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia są wietrzone przed i po zajęciach,

 a w razie potrzeby także w trakcie trwania zajęć.
8. Na zajęcia uczeń przynosi własne przybory szkolne, które zabiera po zajęciach do domu. 

W przypadku zajęć grupowych własne przybory szkolne musi posiadać każdy uczeń. 
9. W czasie zajęć uczniowie korzystają wyłącznie z wyznaczonych sprzętów i pomocy 

dydaktycznych, które po zajęciach poddawane są dezynfekcji.
10. Sprzęty i  powierzchnie użytkowe - stoły, biurka, klamki, włączniki światła itp. z których 

korzystają uczniowie są przed i po zajęciach  dezynfekowane.
11. Uczestnicy zajęć nie korzystają z telefonów komórkowych, nie noszą biżuterii 

na rękach.
12. Uczestnicy zajęć zachowują między sobą bezpieczne odległości ( min. 1,5 m).
13. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u ucznia zostanie on 

natychmiast umieszczone w odosobnionym miejscu. O tym fakcie zostanie powiadomiony 
rodzic/opiekun dziecka w celu niezwłocznego odebrania go z placówki, a w razie potrzeby 
także powiadomione zostaną stosowne służby i organy.

14. Uczestnicy zajęć, na życzenie rodzica, mogą korzystać z maseczek ochronnych 
i jednorazowych rękawic. Zaopatrzenie uczestników zajęć  w wymienione środki ochrony 
należy do rodziców.

15. Nauczyciele podczas zajęć wyposażeni są w przyłbice/maseczki osłaniające twarz, a w razie 
potrzeby jednorazowe rękawiczki.


