
Procedury bezpieczeństwa w okresie 
pandemii covid-19 na terenie Szkoły 
Podstawowej Nr1 w Gryfowie Śląskim
 

I. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

2.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 59 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze.
zm.),

4. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  w sprawie  bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr
6 poz. 69 ze zm.), 

5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem
COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),

6. Rozporządzenia  MEN  z  dnia  29  kwietnia  2020  r.  zmieniające  rozporządzenie
w sprawie  szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia
funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19art.  8a ust.  5 pkt  2  ustawy z dnia 14
marca  1985  r.  o  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  59,
oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

7. Wytyczne epidemiologiczne GIS, MZ,MEN z dnia 15.05.2020r.

 

II.  DYREKTOR PLACÓWKI:

1. Ustala  i  dostosowuje  procedury  obowiązujące  w  placówce  do  wymogów
zwiększonego  reżimu  sanitarnego  w warunkach  pandemii  koronawirusa  i  choroby
COVID-19.

2. Zapewnia  pracownikom  środki  ochrony  osobistej, płyny  dezynfekujące.  Płyn
do dezynfekcji  rąk,   przy  wejściu  szkoły   oraz  w  pomieszczeniach  higieniczno-
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sanitarnych.  Umieszcza  w widocznym miejscu  instrukcje  z  zasadami   dezynfekcji
rąk,prawidłowego mycia rąk zakładania i maseczki , jak prawidłowo zdjąć i nałożyć
rękawice– instrukcje 

3. Organizuje  pracę  nauczycieli  oraz  pracowników  obsługi  i  administracji  na  okres
wzmożonego  reżimu  sanitarnego  w  warunkach  pandemii  koronawirusa  i  choroby
COVID-19.

4. Przekazuje  rodzicom  informacje  o  czynnikach  ryzyka  COVID-19,  informuje
o procedurach oraz o odpowiedzialności  za podjętą  decyzję  związaną  z wysłaniem
dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie
szkoły; spgryfow.edupage.org

5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji  dziecka oraz pracownika (sala 005  –
wyposażony  w  zestaw  ochronny:  przyłbica,  półmaski  ,  rękawiczki.  Jeśli
dziecko/pracownik  będzie  wykazywał  objawy typowe dla  koronawirusa  (gorączkę,
kaszel,  trudności  w  oddychaniu)  należy  postępować  zgodnie  z  procedurami 
na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia .

6. Zapewnia  codzienną  dezynfekcję  pomieszczę  klasowych  w  tym  ławek,  krzeseł,
mebli,klamek,  balustrad,  korytarzy,  szatni,  toalet,  sprzętu  oraz  wykorzystywanych
do zajęć przyborów sportowych.

7. Jest  odpowiedzialny  za  usunięcie  przedmiotów  i  sprzętu,  których  nie  można
skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, poduszki, dywany).

8. Dyrektor  wyznacza  pracownika  szkoły  ,  który  dokonuje  pomiaru  temperatury
dziecka/pracownika raz  razy  dziennie  wpisując  pomiar  do  tabeli  –   lista  uczniów
do pomiaru temperatury strona –instrukcja nr1. Do szkoły przyjmowane są dzieci
z temperaturą nie wyższą niż 37 stopni Celsjusza. W konsultacjach mogą uczestniczyć
uczniowie  których  temperatura  ciała  nie  przekracza  37  stopni  Celsjusza.  Pomiar
temperatury odbywa się codziennie i odnotowywany jest w rejestrze.

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

 Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub
środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

 Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 Zachowuje  szczególną  ostrożność  korzystając  z  magazynu,  dyżurki,  innych

pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze,

blaty i  inne przedmioty (np. telefony,  klawiatury) regularnie  dezynfekuje środkiem
dezynfekującym lub wodą z detergentem.

 Wszystkie  obszary  często  używane,  takie  jak  klasy,toalety,  ciągi  komunikacyjne
regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.

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

 Pracownicy  obsługi  mają  obowiązek  przechowywać  narzędzia  pracy  i  środki
dezynfekcyjne w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych
przed dostępem dzieci.
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2. Obowiązki nauczycieli:

 Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo
–  wychowawcze  z  elementami  dydaktyki  lub  zajęcia  dydaktyczne  realizowane
w formie pracy zdalnej.

 Wyjaśnia  dzieciom  każdorazowo  podstawowe  zasady  obowiązujące  w  placówce
ze zwróceniem  szczególnej  uwagi  na  przestrzeganie  zasad  higieny  w  związku
z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

 Przestrzega zasad korzystania z boisk zewnętrznych stosując się do zaleceń Głównego
Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości  osób przebywających jednocześnie  w w/
w miejscu.

 Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren szkoły, aby grupy nie mieszały się
ze sobą.

 Unika organizowania  większych skupisk dzieci  w jednym pomieszczeniu  lub przy
jednej zabawie na boisku szkoły.

 Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

 Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka
okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

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

 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

1. Rodzice/opiekunowie  prawni  są  zobowiązani  do  zapoznania  się  z  Procedurami
bezpieczeństwa  w okresie  pandemii  covid-19 na terenie  Szkoły  Podstawowej Nr1
im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim. Dokument znajduje się
na stronie internetowej szkoły.

2. Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach szkolnych na minimum 2 dni robocze przed
skorzystaniem  z  opieki/  zajęć  dydaktycznych/konsultacji  do  godziny  14.30
(telefonicznie  757813486  lub  mailowo  na  adres:sp_gryfow@op.pl,  do  nauczyciela
przedmiotowego na konsultacje)

3. Dostarczają  do  placówki  uzupełnione  Oświadczenie  rodzica/  opiekuna  prawnego
stanowiące załącznik nr VI.1 dla klas I-III, załącznik nr VII.1 dla uczniów klas IV-
VIII (do pobrania ze strony szkoły : spgryfow.edupage.org)  –  co jest  warunkiem
przyjęcia  dziecka  do  placówki.  Scan  podpisanego  oświadczenia   przesyła  mailem
na adres sp_gryfow@op.pl lub dostarcza w dniu przyjścia dziecka do placówki.

4. 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  zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego
stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

5. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek.
6. Przestrzegają  wytycznych  dotyczących  nie  przynoszenia  zabawek  i  innych

niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
7. 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. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania.
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8. Rodzic/opiekun  prawny  oddaje  dziecko  pod  opiekę  szkoły  przed  wejściem
do placówki  –  nie  wchodzi  na  teren  szkoły.  Ewentualne  -  wejście  do  placówki
rodzica/  prawnego  opiekuna  należy  bezwzględnie  zgłosić  w  sekretariacie  szkoły,
celem  odnotowania  w  zeszycie  wejść.  Rodzice  i  opiekunowie  prawni
przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania
dystansu społecznego w odniesieniu  do pracowników placówki  oraz  innych dzieci
i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.

9. Są  zobowiązani  do  podania  aktualnego  numeru  telefonu  i  odbierania  telefonów
od dyrektora,

10. Rodzic/prawny  opiekun  przebywający  w  sytuacji  wyjątkowej  na  terenie  szkoły
ma obowiązek założyć maseczkę, zdezynfekować ręce przed wejściem do szkoły.

11. Rodzic  odbierający  dziecko  ze  szkoły,  zgłasza  ten  fakt  w  deklaracji.  Oczekuje
na przyprowadzenie dziecka przez pracownika szkoły.

12. Wszelkie  informacje  na  temat  dziecka  rodzic  może  uzyskać  bezpośrednio
od nauczyciela, przez kontakt mailowy, telefoniczny.

 

V. PRACA SZKOŁA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego godziny pracy szkoły: 7.00-15:00 
2. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale w którym odbywają się zajęcia.
3. Liczba  dzieci  w  poszczególnych  grupach  przebywających  w  jednej  sali  zostaje

ograniczona 4- 8 osób. Ze względu na zasadę 1 uczestnik na 4  m²
4. Jeżeli  dziecko  wykazuje  oznaki  osoby  chorej  i  pomiar  temperatury  będzie

podwyższony nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki, a rodzic/prawny opiekun
będzie zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły.

VI.  PROCEDURA  OBOWIĄZUJĄCA  UCZNIÓW  KLAS  I-III  SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1 W GRYFOWIE ŚLASKIM UCZESTNICZĄCYCH
W ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI
DYDAKTYKI.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–
wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

 W grupie  może przebywać  do 4-8  osób w zależności  od  wielkości  sali  lekcyjnej.
W miarę  możliwości  do  grupy  przyporządkowani  są   w  danym  dniu  ci  sami
nauczyciele.

 Nauczyciel/wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do Sali pierwszy i sprawdzić
czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu.

 Jedna grupa uczniów przebywa w danym dniu w wyznaczonej stałej sali.
 Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4  m²

na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 W  sali  odległość  pomiędzy  stanowiskami  dla  uczniów  wynosi  1,5 m

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 Uczniowie przynoszą własne przybory i podręczniki i nie mogą wymieniać się nimi

między sobą.
 Uczniowie nie mogą przynosić z domu zbędnych przedmiotów.
 Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę lekcyjną, w czasie przerwy, a w razie

potrzeby także w czasie zajęć.
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 Nauczyciel  organizuje  przerwy dla  swojej  grupy,  w odosobnieniu  od  innych  grup
przebywających  w  szkole.  Uczniowie  korzystają  z  boiska  szkolnego  oraz  pobytu
na świeżym  powietrzu  na  terenie  szkoły,  przy  zachowaniu  zmianowości  grup
i dystansu pomiędzy nimi.

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

 Ograniczona  zostaje   aktywność   sprzyjająca   bliskiemu  kontaktowi  pomiędzy
uczniami.

 Nie  będą organizowane  żadne wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze będą odbywały się w godzinach pracy świetlicy.

Uczniowie  przyjmowani  będą  do  szkoły  w  godz.  7:00  -  8:30,  po  czym  szkoła
zostanie  zamknięta.  W  wyjątkowych  sytuacjach  jest  możliwość  przyjęcia  dziecka
w innym czasie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 Wykorzystywane  podczas  zajęć  przybory,  materiały  piśmiennicze  nie  mogą  być
przekazane do korzystania innym uczniom.

 Nauczyciele i dzieci zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły nie mogą
wchodzić do budynku szkolnego.

 W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym lub e-
mailowym szkoły,  rodzice  mogą wejść  na teren  placówki  i  w sekretariacie  szkoły
dokonać rejestracji  wejścia,  z zachowaniem  dystansu  społecznego w odniesieniu
do pracowników szkoły oraz uczniów, wynoszącego min. 2 m .

 Do szkoły może uczęszczać  wyłącznie  uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych.
Ma obowiązek przychodzenia  w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach. Każdemu
uczniowi  przy  wejściu  do  szkoły  będzie  dokonywany  pomiar  temperatury,
za wcześniejszą zgodą rodziców.

 Po  wejściu  do  szkoły  każdy  obowiązkowo  dezynfekuje  ręce,  a  w  sali  w  której
ma zajęcia zdejmuje rękawiczki i maseczkę, i przechowuje je we własnym woreczku/
pojemniku.

 Dziecko  przebywające  w  danej  sali  nie  ma  obowiązku  zasłaniania   ust  i  nosa,
ale każdorazowe  opuszczenie   jej  (np.  wyjście  do  toalety),  obliguje   do  założenia
maseczki.

 Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 Jeżeli  w  domu  przebywa  osoba  na  kwarantannie  lub  izolacji,  nie  wolno

przyprowadzać ucznia do szkoły.
 Rodzic zobowiązany jest do stałej gotowości szybkiego kontaktu ze szkołą. 
 Rodzice, którzy wcześniej nie zadeklarowali uczestnictwa dziecka w zajęciach, a chcą,

aby  w  nich  uczestniczyło,  zobowiązani  są  do  poinformowania  o  tym   sekretariat
szkoły  z  dwudniowym  wyprzedzeniem,  drogą  e-mailową  lub  telefonicznie
do godz.14:30.

 Uczeń  zostanie  objęty  opieką  w  szkole  wyłącznie  po  wcześniejszym  podpisaniu
przez rodzica oświadczenia( załącznik VI.1)

 Uczeń zgłaszając się na konsultację przynosi ze sobą pisemne oświadczenie rodzica, 
 pobrane  i  wydrukowane  ze  strony  szkolnej  lub  pobrane  w  formie  papierowej
ze skrzynki  podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły  (zał.VI.1).

5



Załącznik VI.1
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ja niżej podpisany/a:
…………………………………………………………………………………………………

( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)
oświadczam, że:
1. Moja córka/ mój syn:

…………………………………………………………………………………………
( nazwisko i imię dziecka)

            uczeń klasy ............

nie  miał  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.
2.  Jestem świadom/  świadoma  pełnej  odpowiedzialności  za  dobrowolne  posłanie  dziecka
do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim
w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
3.  Zostałam  poinformowany/a  o  ryzyku,  na  jakie  jest  narażone  zdrowie  mojego  dziecka
i naszych rodzin.
4.  Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID –
19.
5. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie)
personel/dziecko/rodzic  dziecka  –  zdaje  sobie  sprawę,  iż  zarówno  moja  rodzina,
jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
6.  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.
7.  Dziecko nie jest / jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
8.  W  sytuacji  zarażenia  się  mojego  dziecka  na  terenie  placówki  nie  będę  wnosił  skarg,
zażaleń, pretensji do dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim oraz Organu
Prowadzącego,  będąc  całkowicie  świadom  zagrożenia  epidemiologicznego  wynikającego
z panującej obecnie pandemii. 
9.  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych .
10.  Jednocześnie  oświadczam,  że  po  zakończeniu  ww.  zajęć  mój  syn/moja  córka
samodzielnie / pod opieką powróci do domu ( właściwe podkreślić).
11. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19
obowiązujące  w  Szkole  Podstawowej  Nr1  w  Gryfowie  Śląskim,  nowe  zasady  higieny
i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
13.  O  każdorazowej  zmianie  powyższych  oświadczeń  natychmiast  powiadomię  Dyrekcję
Szkoły.
14.  Zapoznałem  się  z  informacjami  udostępnionymi  przez  Dyrekcję  szkoły  w  tym
informacjami  na  temat  zakażenia  COVID-19,  najważniejszymi  numerami  telefonów
wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.
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15.  Wyrażam  zgodę  na  przekazanie  terenowej  jednostce  Sanepidu  danych  osobowych
w przypadku zarażenia COVID-19.
16. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury mojego dziecka 

.....................................................................
Imię i nazwisko dziecka 

w  momencie  wejścia  do  szkoły  oraz  w  każdej   sytuacji,  która  budziłaby  podejrzenie
o     pogorszeniu stanu zdrowia.  

…………………………………                                       …………………………………………………………
                miejscowość, data         podpis rodzica/opiekuna prawnego          

VII.  PROCEDURA  ZAPEWNIENIA  BEZPIECZEŃSTWA  PODCZAS
KONSULTACJI DLA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W GRYFOWIE ŚLASKIM 

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego 
oraz Ministra Edukacji. 

W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  podczas  konsultacji  dla  uczniów  klas  IV-VIII
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim
i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania
placówek oświatowych w szkole obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

1.   Za  zapewnienie  bezpieczeństwa  i  higienicznych  warunków  pobytu  uczniów
i pracowników  w  Szkole  Podstawowej  nr  1  w  Gryfowie  Śląskim  zwanej  dalej  szkołą,
odpowiada Dyrektor Szkoły zwany dalej Dyrektorem.
2.   W  szkole  stosuje  się  wytyczne  Ministra  Zdrowia,  Głównego  Inspektora  Sanitarnego
oraz Ministra Edukacji.
3.  Od 25.05.2020 roku uczniowie klas VIII będą mogli skorzystać z konsultacji  na terenie
szkoły  z  przedmiotów  egzaminacyjnych,  tj.  z  języka  polskiego,  matematyki,  języka
angielskiego i języka niemieckiego wg. harmonogramu.
4.   Od  01.06.2020  roku  uczniowie  klas  IV-  VIII  będą  mogli  skorzystać  z  konsultacji
na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów wg. harmonogramu
5.  Spotkania konsultacyjne dla uczniów mają na celu rozwiązywanie bieżących problemów w
nauce oraz poprawę ocen.
6.   Konsultacje  przedmiotowe  dla  uczniów  są  dobrowolne,  poprzedzone  zgłoszeniem
mailowym  na  skrzynkę  pocztową  nauczyciela  oraz  pisemnym  oświadczeniem
rodzica/opiekuna prawnego. 
7.   Konsultacje  przedmiotowe  będą  odbywały  się  indywidualnie,przy  czym  minimalna
przestrzeń do nauki nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 ucznia i nauczyciela, powierzchnię
każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów  
8.   Podczas  poruszania  się  po  szkole  zarówno  nauczyciele,  jak  i  uczniowie  zobowiązani
są do przestrzegania  rygoru  sanitarnego,  tj.  na  twarzy  założone  maseczki  ochronne,
zachowywanie bezpiecznej odległości od innych obecnych osób (1,5 - m).
9. Uczeń przebywający w sali lekcyjnej podczas konsultacji nie ma obowiązku zasłaniania ust
i  nosa,  ale każdorazowe opuszczenie  klasy,  np.  do toalety,  zobligowany jest  do założenia
maseczki i rękawiczek.
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10.  Konieczne jest,  aby uczniowie zgłaszający się na zajęcia byli  wyposażeni  we własne
przybory  do  pisania,  podręczniki,  ćwiczenia,  zeszyty.  Niedopuszczalna  jest  wymiana
pomiędzy uczniami przyborów do pisania lub innych przedmiotów osobistych. 
11. Na zajęcia konsultacyjne nie będą wpuszczani: uczniowie, rodzice/prawni opiekunowie
oraz  pracownicy  z  objawami  chorobowymi  wskazującymi  na  infekcję  (katar,  kaszel,
gorączka). Po wejściu do budynku szkoły każdemu pracownikowi oraz uczniowi mierzona
jest  temperatura  bezdotykowym  termometrem.  Pomiaru  dokonuje  wyznaczony
przez dyrektora pracownik szkoły.
12.  W konsultacjach nie mogą brać udziału uczniowie z rodzin objętych kwarantanną.
13.  Uczeń  chcący  skorzystać  z  konsultacji  z  nauczycielem  przedmiotu  zobowiązany
jest do wysłania  informacji  pocztą  elektroniczną  najpóźniej  do  czwartku  godz.14.30
poprzedzającego tydzień, w którym odbywają się spotkania na adres nauczyciela wybranego
przedmiotu (wszystkie adresy elektroniczne nauczycieli dostępne są na stronie internetowej
szkoły w zakładce zdalne nauczanie).
14.  Nauczyciel  przedmiotu,  po  ustaleniu  listy  uczniów  objętych  konsultacją  przekazują
informację  zwrotną  o  terminie  spotkania  do  ucznia  i  rodzica  wybranym  przez  siebie
sposobem (drogą mailową, telefonicznie, bądź za pośrednictwem komunikatorów).
15.  Uczeń zgłaszając  się  na  konsultację  przynosi  ze  sobą  pisemne oświadczenie  rodzica,
pobrane i  wydrukowane ze strony szkolnej  lub pobrane w formie papierowej  ze skrzynki
podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły  (zał. VII.1).
16.  Maksymalny czas  trwania  jednego spotkania  konsultacyjnego dla  uczniów wynosi  45
minut,  po  tym czasie  nauczyciel  zobowiązany  jest  do  zadbania  o  opuszczenie  sali  przez
wszystkie osoby i jej wywietrzenie przez minimum 15 minut.
17. Uczeń może opuścić spotkanie konsultacyjne przed upływem 45 minut, jeśli wcześniej
uzyskał od nauczyciela wyczerpujące wskazówki i informacje dotyczące danego zagadnienia.
18. Po zakończeniu konsultacji uczeń zobowiązany jest opuścić szkołę w bezpieczny sposób,
tj. unikając bliskiego kontaktu z innymi osobami przebywającymi w szkole. 
19.  Na czas  trwania egzaminu ósmoklasisty,  tj.  16-18.06.2020 r.  konsultacje  dla  uczniów
klas IV-VIII zostają zawieszone. 

Zał.VII.1

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ja niżej podpisany/a:
…………………………………………………………………………………………………

( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)
oświadczam, że:
1. Moja córka/ mój syn:

…………………………………………………………………………………………
( nazwisko i imię dziecka)

            uczeń klasy ............

nie  miał  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.
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2.  Jestem świadom/ świadoma pełnej  odpowiedzialności  za dobrowolne posłanie  dziecka
do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim
w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
3.   Zostałam poinformowany/a  o ryzyku,  na  jakie  jest  narażone  zdrowie  mojego dziecka
i naszych rodzin.
4.  Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID –
19.
5.  W  przypadku  gdyby  u  mojego  dziecka  wystąpiły  niepokojące  objawy  chorobowe
zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od wychowawców szkoły, odebrania
dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji.
6.  W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie)
personel/dziecko/rodzic  dziecka  –  zdaje  sobie  sprawę,  iż  zarówno  moja  rodzina,
jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
7.   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.
8.  Dziecko nie jest / jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
9.   W sytuacji  zarażenia  się  mojego  dziecka  na  terenie  placówki  nie  będę  wnosił  skarg,
zażaleń, pretensji do dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim oraz Organu
Prowadzącego,  będąc  całkowicie  świadom  zagrożenia  epidemiologicznego  wynikającego
z panującej obecnie pandemii. 
10. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konsultacjach przedmiotowych na terenie
szkoły,  które  odbędą  się  od  dnia  25.05.  2020r   dla  klas  8,  oraz  od  01.06.  2020r
dla pozostałych klas IV-VII w godzinach od 8.00 według harmonogramu podanego na stronie
internetowej. 
11.   Jednocześnie  oświadczam,  że  po  zakończeniu  konsultacji  mój  syn/moja  córka
samodzielnie powróci do domu.
12. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19
obowiązujące  w  Szkole  Podstawowej  Nr1  w  Gryfowie  Śląskim,  nowe  zasady  higieny
i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
13.  O  każdorazowej  zmianie  powyższych  oświadczeń  natychmiast  powiadomię  Dyrekcję
Szkoły.
14.  Zapoznałem  się  z  informacjami  udostępnionymi  przez  Dyrekcję  szkoły  w  tym
informacjami  na  temat  zakażenia  COVID-19,  najważniejszymi  numerami  telefonów
wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.
15.  Wyrażam  zgodę  na  przekazanie  terenowej  jednostce  Sanepidu  danych  osobowych
w przypadku zarażenia COVID-19.

16.Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury mojego dziecka 

................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka

w  momencie  wejścia  do  szkoły  oraz  w  każdej   sytuacji,  która  budziłaby  podejrzenie
o pogorszeniu stanu zdrowia.

…………………………………                                                            …………………………………
                miejscowość, data         podpis rodzica/opiekuna prawnego          
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VIII.  PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EGZAMINU

ÓSMOKLASISTY 

1. Podstawowe wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty
    1) Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik
szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
    2) Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu
nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach  domowych  albo  sama  jest  objęta  kwarantanną  lub  izolacją  w  warunkach
domowych.
    3)  Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
    4) Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
        -  zdający,
        -  osoby  zaangażowane  w  przeprowadzanie  egzaminu,  tj.  członkowie  zespołów
nadzorujących,  obserwatorzy,  egzaminatorzy,  specjaliści  pracujący  ze  zdającymi,  którym
przyznano  dostosowanie  warunków  lub  formy  przeprowadzania  egzaminu,  osoby
wyznaczone  do  przygotowania  i  obsługi  oraz  obsługujące  sprzęt  i  urządzenia
wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
        -  inni  pracownicy  szkoły  odpowiedzialni  za  utrzymanie  obiektu  w  czystości,
dezynfekcję, itp.
        - uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania
z przeprowadzania zajęć opiekuńczo-wychowawczych w dniu przeprowadzania egzaminu 
        - pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
   5) Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione,
w tym rodziców/prawnych  opiekunów uczniów (z  wyjątkiem sytuacji,  gdy zgodę  na  taki
sposób  dostosowania  warunków  przeprowadzania  egzaminu  wydał  dyrektor  OKE,
lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
 6) Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy
prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów również w formie zdalnej.
 7)  Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
 8)  Na egzaminie  każdy  zdający  korzysta  z  własnych przyborów piśmienniczych,  linijki,
cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 9)  Cudzoziemcy  przystępujący  do  danego  egzaminu,  którym jako  sposób  dostosowania
egzaminu  przyznano  możliwość  korzystania  ze  słownika  dwujęzycznego,  są  zobowiązani
przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka
zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
10) Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
11)  Przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  zapewnia  kilku  rezerwowych  członków
zespołów  nadzorujących,  którzy  będą  mogli,  nawet  w  dniu  egzaminu,  zastąpić  osoby,
które z uzasadnionych  powodów,  w tym ze  względu  na  chorobę,  nie  będą  mogły  przyjść
do pracy w dniu egzaminu.

2. Wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej
   1) Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
   2) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
jedno-  lub  wielorazową,  materiałem,  przyłbicą  –  w  szczególności  w  przypadku  osób,
które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust
i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc
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przez  zdających.  Podczas  wpuszczania  uczniów  do  sali  egzaminacyjnej  członek  zespołu
nadzorującego  może  poprosić  zdającego  o  chwilowe  odsłonięcie  twarzy  w  celu
zweryfikowania  jego  tożsamości  (konieczne  jest  wówczas  zachowanie  co  najmniej  1,5-
metrowego odstępu).
  3)  Zdający  są  zobowiązani  zakrywać  usta  i  nos  do  momentu  zajęcia  miejsca  w  sali
egzaminacyjnej.  Po  zajęciu  miejsca  w  sali  egzaminacyjnej  (w  trakcie  egzaminu)  zdający
ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
       - podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
       - wychodzi do toalety,
       - podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni,
       - kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  4)  Przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego,  członkowie  zespołu  nadzorującego,
obserwatorzy  i  inne  osoby  uczestniczące  w  przeprowadzaniu  egzaminu,  np.  specjaliści
z zakresu  niepełnosprawności,  nauczyciele  wspomagający,  podczas  poruszania  się  po  sali
egzaminacyjnej  powinni  mieć  zakryte  usta  i  nos.  Mogą  odsłonić  twarz,  kiedy  obserwują
przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
  5)  Zarówno  zdający,  jak  i  członkowie  zespołu  nadzorującego  mogą  –  jeżeli  uznają
to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy
stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków
zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej
sali).
  6) Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą
nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu
w  odrębnej  sali  egzaminacyjnej.  W  takiej  sytuacji  minimalny  odstęp,  jaki  musi  zostać
zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego,
wynosi 2 m.
   7) Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie
egzaminu,  którzy  ze  względów  zdrowotnych  nie  mogą  zakrywać  ust  i  nosa  za  pomocą
maseczki,  powinni  –  kiedy  jest  to  konieczne  –  używać  przyłbicy,  która  nie  utrudnia
oddychania.

3. Sposób przeprowadzania egzaminu
   1) Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację:
       - dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,
       - zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-
          epidemiologicznej,
       - zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
       - zawierającą numery telefonów do służb medycznych,
       - zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
   2)  Przy  wejściu  do  szkoły  należy  umieścić  płyn  do dezynfekcji  rąk  (środek  na  bazie
alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez
wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. 
   3) Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.
Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
   4)  Egzamin  może  być  przeprowadzany  w salach  lekcyjnych,  salach  gimnastycznych,
na korytarzach  szkolnych  oraz  w  innych  przewidzianych  w  przepisach  miejscach,  pod
warunkiem  zachowania  odpowiednich  odstępów  pomiędzy  zdającymi  oraz  pomiędzy
zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących
liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko
pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminu w salach
z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.
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  5) Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi
zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
   6) Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane
z zachowaniem  co  najmniej  1,5-metrowego  odstępu  od  zdających  oraz  od  pozostałych
członków  zespołu  nadzorującego  (podczas  gdy  zdający  rozwiązują  zadania;  w  trakcie
czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta
i  nos  oraz  mieć  założone  rękawiczki).  Członkowie  zespołu  nadzorującego  powinni
do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest
jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić
miejsca  dla  członków  zespołu  nadzorującego  w taki  sposób,  aby  zachować  odpowiednie
odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.
   7) Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby
zdający  oraz  inne  osoby  uczestniczące  w  przeprowadzaniu  egzaminu  nie  musiały
ich otwierać.  Jeżeli  ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być
otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.
  8)  Sale  egzaminacyjne  należy  wietrzyć  przed  wpuszczeniem do  nich  zdających,  mniej
więcej  co  godzinę  w  trakcie  egzaminu  (jeżeli  pogoda  na  to  pozwala  oraz  na  zewnątrz
budynku nie  panuje  zbyt  duży hałas)  oraz  po egzaminie,  dbając  o zapewnienie  komfortu
zdających.
  9)  Dla każdego zdającego powinno zostać  zapewnione miejsce,  w którym będzie  mógł
zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Może to być szafka, jeżeli szkoła
dysponuje szafkami, może to być również odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w
której  dla  zdających  będą  przygotowane  np.  przezroczyste  foliowe  worki  (tak  aby
sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje
rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Należy zminimalizować
możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi
swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali
odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych  osób, zakrywanie ust i nosa).
10) Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
11)  W  pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych  należy  wywiesić  plakaty  z  zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej
dezynfekcji rąk.
12)  Rekomenduje  się  monitoring  codziennych  prac  porządkowych,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  utrzymywania  w  czystości  ciągów  komunikacyjnych,  dezynfekowania
powierzchni  dotykowych:  poręczy,  klamek,  włączników  światła,  klawiatur,  myszek,
uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
13)  Ławki  oraz  krzesła  w  sali  egzaminacyjnej  należy  dezynfekować  przed  i  po  każdym
egzaminie.
14) Dezynfekować należy również:
      - odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego
nowożytnego,
      -  przybory  piśmiennicze,  jeżeli  szkoła  zdecyduje  się  zapewnić  takie  materiały
dla zdających,  którzy  zapomnieli  przynieść  je  na  egzamin,  z  wyjątkiem  materiałów
jednorazowych, których zdający nie zwracają.
15) Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne
osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów
środków służących do dezynfekcji.
16) Na terenie szkoły lub ośrodka należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie 
(wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
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4. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni budynków i pomieszczeń.

1) Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację:
- dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
-  zawierającą  nazwę,  adres  oraz  numer  telefonu  do  najbliższej  stacji  sanitarno-
epidemiologicznej
- zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
- zawierającą numery telefonów do służb medycznych
- zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

Materiały  można  pobrać  ze  strony  GIS:  https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-
materialy-o-koronawirusie/. 

2) Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu,
min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie
osoby wchodzące na teren szkoły. 

3) Płyn do dezynfekcji  rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.
Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

4)  Egzamin  może  być  przeprowadzany  w  salach  lekcyjnych,  salach  gimnastycznych,
na korytarzach  szkolnych  oraz  w  innych  przewidzianych  w  przepisach  miejscach,
pod warunkiem  zachowania  odpowiednich  odstępów  pomiędzy  zdającymi  oraz  pomiędzy
zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących
liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak  jeżeli tylko pozwalają
na  to  warunki  lokalowe  oraz  zasoby  ludzkie  –  przeprowadzanie  egzaminu  w  salach
z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

5)  Ławki  w sali  egzaminacyjnej  należy  ustawić  w taki  sposób,  aby  pomiędzy  zdającymi
zachowany był co najmniej  1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Na rysunku poniżej
jest przykładowy  schemat  sytuacyjny  z  zachowaniem  zalecanych  odstępów;  możliwych
jest wiele  innych  rozwiązań,  zależnych  od  np.  rozmiarów  sali,  układu  mebli  lub  sprzętu
w sali,  liczby członków zespołu nadzorującego.  Zaznaczony na schemacie  odstęp (1,5 m)
należy rozumieć jako co najmniej 1,5 m.
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Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z koniecznością zmiany liczby sal 
egzaminacyjnych

1) Jeżeli konieczność zapewnienia odpowiedniej odległości pomiędzy zdającymi powoduje 
konieczność zwiększenia liczby sal, w których jest przeprowadzany egzamin, należy liczbę tych 
sal odpowiednio zwiększyć.

2) Zwiększenie liczby sal, w których jest przeprowadzany dany egzamin, wiąże się z koniecznością 
zapewnienia zespołów nadzorujących, zgodnie z warunkami określonymi we właściwym 
rozporządzeniu, z uwzględnieniem zasad opisanych 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.).

3) Jeżeli chodzi o modyfikowanie liczby sal w systemach informatycznych, to:
a) w przypadku E8 – konieczne jest wprowadzenie nowego układu sal (w SIOEO)
Jeżeli dyrektor właściwej OKE nie będzie wymagał modyfikacji liczby sal
w systemie informatycznym, wówczas członków nowo utworzonych zespołów nadzorujących 
należy dopisać do listy członków zespołów nadzorujących w sali, 
w której oryginalnie planowane było przeprowadzenie egzaminu, a w protokole 
z przebiegu egzaminu w tej sali oraz w protokole zbiorczym należy opisać zaistniałą sytuację, 
wskazując liczbę sal, w których egzamin rzeczywiście został przeprowadzony, oraz wymieniając 
wszystkich przewodniczących zespołów nadzorujących w tych salach.

4) Zmiana liczby sal oraz wprowadzenie zmian w systemach informatycznych 
nie skutkują zmianą złożonego zapotrzebowania na arkusze i inne materiały egzaminacyjne; 
zostaną one dostarczone zgodnie z pierwotnym zapotrzebowaniem. Arkusze i materiały 
egzaminacyjne, po ich odbiorze, należy w dniu egzaminu odpowiednio rozdzielić na sale 
egzaminacyjne, zgodnie z nowym porządkiem. Sposób postępowania dotyczący płyt CD oraz 
kopert bezpiecznych opisano               w punktach poniżej.

5) W roku szkolnym 2019/2020 z każdej sali egzaminacyjnej w egzaminie ósmoklasisty E8, należy 
sporządzić plan sali egzaminacyjnej, dodatkowo wskazując odstępy zapewnione pomiędzy 
zdającymi (jeżeli – co do zasady – odstępy pomiędzy wszystkimi zdającymi w danej sali 
egzaminacyjnej są podobne, wystarczy wskazanie i opisanie odstępów podobnie jak na wyżej 
przedstawionym rysunku . Plany sal należy przesłać do OKE (jako załączniki do protokołu 
zbiorczego), a ich kopię pozostawić w dokumentacji szkoły. Sporządzanie planu sali 
egzaminacyjnej nie dotyczy następujących sytuacji:
a) w danej sali egzaminacyjnej do egzaminu przystępuje tylko jeden zdający
b) dany egzamin jest przeprowadzanych w domu zdającego

6) W roku szkolnym 2019/2020 materiały egzaminacyjne z dodatkowych sal można zapakować do 
zwykłych kopert (nie muszą być to foliowe koperty zwrotne), opisując je zgodnie z instrukcją 
dyrektora OKE.

7) W roku szkolnym 2019/2020 w przypadku E8  z języków obcych nowożytnych szkoły mogą w 
razie konieczności sporządzić kopię płyty z nagraniami do zadań na rozumienie ze słuchu. Płytę 
można skopiować w dniu egzaminu, nie wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem egzaminu (w 
przypadku E8 – nie wcześniej 
niż o 8:00). Dyrektor szkoły może również pobrać plik .mp3 z nagraniami na dany egzamin z 
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serwisu OKE 
dla dyrektorów szkół, a w przypadku E8 – z SIOEO. Sporządzona kopia płyty 
lub pobrany plik stanowi materiał egzaminacyjny objęty ochroną przed nieuprawnionym 
ujawnieniem, zgodnie z art. 9d ustawy o systemie oświaty.

6)  Miejsca  dla  członków zespołu  nadzorującego  również  powinny  zostać  przygotowane
z zachowaniem  co  najmniej  1,5-metrowego  odstępu  od  zdających  oraz  od  pozostałych
członków  zespołu  nadzorującego  (podczas  gdy  zdający  rozwiązują  zadania;  w  trakcie
czynności  organizacyjnych  członkowie  zespołu  nadzorującego  są  zobowiązani  zakrywać
usta i  nos oraz mieć założone rękawiczki).  Członkowie zespołu nadzorującego powinni  
do  niezbędnego  minimum  ograniczyć  poruszanie  się  po  sali  egzaminacyjnej;  konieczne
jest jednak  regularne  nadzorowanie  pracy  zdających  w  pozycji  stojącej.  Istotne  jest,
aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować
odpowiednie  odstępy,  przy  jednoczesnym  zapewnieniu  możliwości  właściwego  nadzoru
pracy zdających.

7) Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby
zdający  oraz  inne  osoby  uczestniczące  w  przeprowadzaniu  egzaminu  nie  musiały
ich otwierać. Wyjątek stanowią:

- E8  z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas
których odtwarzane jest nagranie z płyty CD
- sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy
zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.

8) Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej
co  godzinę  w trakcie  egzaminu  (jeżeli  pogoda na  to  pozwala  oraz  na  zewnątrz  budynku
nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

9)  Dla  każdego  zdającego  powinno  zostać  zapewnione  miejsce,  w  którym  będzie  mógł
zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Może to być szafka, jeżeli szkoła
dysponuje szafkami, może to być również odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna,
w  której  dla  zdających  będą  przygotowane  np.  przezroczyste  foliowe  worki  (tak  aby
sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje
rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Należy zminimalizować
możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi
swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali
odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

10) Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

11)  W  pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych   należy  wywiesić  plakaty  z  zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej
dezynfekcji rąk.

12)  Konieczny  jest  monitoring  codziennych  prac  porządkowych,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  utrzymywania  w  czystości  ciągów  komunikacyjnych,  dezynfekowania
powierzchni  dotykowych:  poręczy,  klamek,  włączników  światła,  klawiatur,  myszek,
uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
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13)  Ławki  oraz  krzesła  w  sali  egzaminacyjnej  należy  dezynfekować  przed  i  po  każdym
egzaminie. 

14) Dezynfekować należy również:
-  odtwarzacze  płyt  CD  wykorzystywane  do  przeprowadzenia  E8z  języka  obcego
nowożytnego
- przybory piśmiennicze, jeżeli szkoła zdecyduje się zapewnić takie materiały dla zdających,
którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których
zdający nie zwracają.1

15) Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne
osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów
środków służących do dezynfekcji.

16) Na terenie szkoły  jest  wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in.
w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

5. Wytyczne dotyczące przypadku podejrzenia zakażeniem COVID 19.

1) Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby,
przewodniczący  zespołu  nadzorującego  lub  członek  zespołu  nadzorującego  informuje
o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego
lub innej  osoby  przejawiającej  objawy  choroby  w odrębnym  pomieszczeniu  w  sali  005
(izolatorium).

Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu 
w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej 
w przeprowadzaniu egzaminu

1) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego 
przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu 
lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala 
sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak
jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w 
przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może 
wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu 
nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz 
zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację 
o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali
oraz w protokole zbiorczym.

1 Nie ma konieczności dezynfekowania kart wzorów przeznaczonych na EM z matematyki, biologii, chemii 
i geografii, ponieważ EM z matematyki na PP i PR oraz egzaminy z przedmiotów przyrodniczych odbywają się 
w inne dni.

16



2) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu 
nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej 
objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący 
zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję 
o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do 
danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie 
rozwiązanie jest niezbędne.

2)  W  przypadku  E8,  do  którego  przystępują  niepełnoletni  zdający,  PZE  niezwłocznie
powiadamia  rodziców/prawnych  opiekunów  ucznia  o  zaistniałej  sytuacji  w celu  pilnego
odebrania  go  ze  szkoły  oraz  informuje  właściwą  powiatową  stację  sanitarno-
epidemiologiczną,  a  w  razie  pogarszania  się  stanu  zdrowia  zdającego  –  także  pogotowie
ratunkowe.  W przypadku  gdy stan  zdrowia  nie  wymaga  interwencji  zespołu  ratownictwa
medycznego,  zdający  powinien  udać  się  do  domu  transportem  indywidualnym,  pozostać
w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

3) Przygotowana procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem,
uwzględnia  następujące założenia:
-  pracownicy  szkoły  oraz  członkowie  zespołów  nadzorujących  niebędący  pracownikami
szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni
przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem
-  zaleca  się  śledzenie  informacji  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  (www.gis.gov.pl)
oraz Ministra  Zdrowia  (www.gov.pl/web/koronawirus),  a  także  obowiązujących  przepisów
prawa
-  w  przypadku  wystąpienia  u  pracownika  będącego  na  stanowisku  pracy  niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy,
powiadomić  właściwą  miejscowo  stację  sanitarno-epidemiologiczną  i  stosować  się  ściśle
do wydawanych  instrukcji  i  poleceń.  Obszar,  w  którym  poruszał  się  pracownik,  należy
poddać  gruntownemu  sprzątaniu,  zgodnie  z  funkcjonującymi  procedurami,
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki,  poręcze,  uchwyty).  Należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy
wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek
- w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby
biorącej  bezpośredni  udział  w  przeprowadzaniu  egzaminu  na  danej  sali  egzaminacyjnej
niepokojących  objawów  sugerujących  zakażenie  koronawirusem,  należy  niezwłocznie
przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt 5.1). 

4)  Konieczne  jest  ustalenie  listy  osób  przebywających  w  tym  samym  czasie
w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie
stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą
potencjalnie zakażoną.

5)  W  przypadku  wątpliwości  co  do  sposobu  postępowania  zawsze należy  zwrócić  się
do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania
porady. 
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IX.  PROCEDURY  NA  WYPADEK  STWIERDZENIA  PODEJRZENIA
ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID-19  (duszności,  kaszel,  gorączkę)  bezzwłocznie  przez  pracownika
wyposażonego  w  przyłbicę,  fartuch  ochronny,  półmaskę  i  rękawiczki  zostaje
odizolowane do Sali  Izolatki  005 – wyznaczonego pomieszczenia  .  W izolatorium
prowadzi się rejestr pobytu.

2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
4. Dyrektor  lub  wicedyrektor/pracownik  wskazany  przez  dyrektora  bezzwłocznie

zawiadamia  rodziców  o  zaistniałej  sytuacji,  nakazuje  odebrać  dziecko  ze  szkoły
zalecając kontakt z lekarzem i stacją SANEPID.

5. Dyrektor  zawiadamia  Powiatową Stację  Sanitarno – Epidemiologiczną  w Lwówku
Śląskim 757824359,  lub  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  Oddział  Zakaźny  Bolesławiec
757380147 w razie złego stanu dziecka dzwoni na999 lub 112 .

6. W przypadku  ignorowania  wezwania  o  stawienie  się  do  szkoły  rodzica  /opiekuna
prawnego  ucznia  podejrzanego  o  zarażenie  się  ,  dyrektor  ma  prawo  powiadomić
o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny .

7. Nauczyciel  jeśli  jest  to  możliwe,  przeprowadza  uczniów  do  innej  pustej  Sali,
a sala w której  przebywało  dziecko  z  podejrzeniem  choroby  jest  myta,
dezynfekowana.

8. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszystkie
środki bezpieczeństwa.

9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają je ze szkoły bezpośrednio z sali 005 kierując
się do szkoły przez drzwi obok głównego wejścia do hali sportowej.

10. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób z którymi
osoba  podejrzana  o  zakażenie  miała  kontakt,  aby  w  razie  potrzeby  przekazać
ją powiatowej stacji  sanitarno-epidemiologicznej,  która podejmuje decyzję odnośnie
dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

11. Rodzic ma obowiązek powiadomienia dyrektora szkoły o potwierdzonym zakażeniu
COVID-19 u osoby, która przebywała w placówce, dyrektor szkoły informuje organ
prowadzący  i  kontaktuje  się  z  powiatową  stacją  sanitarno-epidemiologiczną  celem
uzyskania wskazówek, instrukcji dalszego postępowania.

12. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły lub ucznia niepokojących objawów
chorobowych dyrektor  lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły
kolejnych uczniów do czasu uzyskania zgody odpowiednich organów.

13.  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. 

14. Pracownik  z  objawami  powinien  opuścić  teren  placówki  z  zaleceniem  kontaktu
z lekarzem i stacją SANEPID

X. PROCEDURA SPOŻYWANIA POSIŁKÓW WŁASNYCH DZIECI

1.  Nauczyciel  /  wychowawca  świetlicy,  przed  posiłkiem  myje  z  dziećmi  ręce
w łazience przy użyciu mydła zgodnie z instrukcją mycia rąk. 

2.Przed rozpoczęciem spożywania posiłku własnego , pracownik obsługi dezynfekuje
stoły i krzesła, miejsce spożywania posiłku. 

3. Dzieci siadają pojedynczo do stolików i spożywają własny posiłek.
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   4.  Po  posiłku  nauczyciel  prowadzi  dzieci  do  łazienki  w  celu  dokonania
przez nie czynności higienicznych zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Po spożytym
posiłku dzieci myją ręce.

5.  Po  każdym  posiłku  miejsce  jego  spożywania  jest  dezynfekowane  środkiem
dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi, zgodnie z instrukcją. Dotyczy to w szczególności
blatów stołów, miejsca spożywania posiłku i krzesełek. Karta kontroli dezynfekcji stanowi
załącznik X.1 do niniejszej procedury.

6.  Pracownik dokonujący dezynfekcji  jest  zobowiązany do korzystania  ze środków
ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki.

7. Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji
jest  zobowiązana  przejść  procedurę  higienicznego  mycia  rąk  i  dezynfekcji  odpowiednim
środkiem.

KARTA MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI ZAŁ.X.1

LP. DATA 
WYKONANIA
DEZYNFEKCJI

GODZINA OSOBA 
DEZYNFEKUJĄCA

PODPIS UWAGI

XI.  ZGŁOSZENIE  DZIECKA  DO  UCZESTNICTWA  W  ZAJĘCIACH
REWALIDACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI NA TERENIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOHATERÓW ŁUŻYCKIEJ BRYGADY WOP
W  GRYFOWIE  ŚLĄSKIM  W  CZASIE  WZNOWIENIA  FUNKCJONOWANIA
PLACÓWKI W OKRESIE EPIDEMII COVID – 19.

Ja,.........................,będący/a  rodzicem/opiekunem prawnym ...................................................,
(imię i nazwisko dziecka)    
który  w  roku  szkolnym  2019/2020  jest  uczniem  klasy  ..................  nie/  deklaruję
gotowość/gotowości  udziału  mojego  dziecka  w  zajęciach  rewalidacyjnych  prowadzonych
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP W Gryfowie
Śląskim  (niepotrzebne skreślić) 

Dziecko  będzie  uczęszczało  na  zajęcia  zgodnie  z  przedstawionym  harmonogramem
od dnia: …………………………………… 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka. 
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Przyjmuję do wiadomości, że jestem objęty zakazem wstępu na teren szkoły oraz że do moich
powinności należy: 

1.Pilne  odebranie  dziecka  ze  szkoły  w  przypadku  pojawienia  się  u  niego
niepokojących objawów choroby; 
2.Zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły;
3. Wyjaśnienie dziecku, aby nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów i zabawek
do szkoły; 
4.Regularne przypominanie dziecku podstawowych zasad higieny (unikania dotykania
oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie,
odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania); 

Oświadczam, że: 

1.Moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej; 
2.W domu nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej; 
3.Celem  zapewnienia  szybkiej  komunikacji  ze  szkołą  podaję  poniższe  dane
kontaktowe: 
....................................................................................................., 

4.Jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności
związanych z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób
w jednym czasie i miejscu; 
5.Zapoznałam/em  się  z  obowiązującymi  procedurami  funkcjonowania  w  szkole
w okresie stanu epidemii; 
6.Podane  informacje  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym  i  wiadome  mi  jest,
że fałszowanie  dokumentów,  poświadczenie  nieprawdy,  wyłudzenie  poświadczenia
nieprawdy  i  użycie  dokumentu  poświadczającego  nieprawdę  podlega
odpowiedzialności karnej. 

                                                                                          ....................................................... 
                                       (czytelny podpis rodzica)  

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Procedury obowiązują od 25 maja do czasu ich odwołania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr1

Jadwiga Hawryluk
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8.
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10.
11.
12.
13.
15.
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