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Zarządzenie 20/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu  

z dnia 18 maja 2020r. 

w sprawie uruchomienia od dnia 25 maja 2020r. zajęć opiekuńczych w oddziale przedszkolnym, 

w klasach I-III, pracy biblioteki, świetlicy oraz konsultacji dla uczniów 

 

Na podstawie rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz. U. 2020, poz. 871) oraz rozporządzenia MEN z dnia 

14 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz.U.2020, poz. 872) zarządza się, co następuje: 

§  1. 
Przywraca się w okresie 25.05.2020 – 07.06.2020r. możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczych 
z ewentualnymi elementami dydaktycznymi w zakresie klas I-III szkoły podstawowej. 
Procedura stanowi Załącznik nr 1. 
 

§  2. 
W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować 
o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I-III. 
 

§  3. 
Do dnia 7 czerwca 2020 r. w przypadku dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego rodzice 
mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do oddziału przedszkolnego w szkole . 
 

§  4. 
W przypadkach, o których mowa, §  2 i 3, rodzice dzieci zachowują prawo do odpowiednio 
dodatkowego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku opiekuńczego, o których mowa w art. 4 i 4a ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.  
U. poz. 374, 567, 568 i 695). 
 

§  5. 

Od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć 
rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających 
odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 
zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te 
zajęcia. 
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§  6. 

Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły, zapewnia się konsultacje 
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych  
egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. 
Procedura bezpieczeństwa stanowi Załącznik nr 2 

 
§  7. 

Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły zapewnia się konsultacje 
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne . 
Procedura bezpieczeństwa stanowi Załącznik nr 3 
 

§  8. 
Od dnia 25 czerwca 2020r. biblioteka jest dostępna dla uczniów klas ósmych korzystających 
z konsultacji. Od dnia 01 czerwca biblioteka jest dostępna dla wszystkich uczniów szkoły 
korzystających z konsultacji. 
Procedura bezpieczeństwa stanowi  Załącznik nr 4 
 

 §  9. 
Od dnia 1 czerwca 2020r., nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych prowadzą konsultacje 
wyłącznie na terenie szkoły. Nauczyciel bibliotekarz realizuje zadania w pełnym wymiarze czasu pracy 
na terenie szkoły. 

§  10. 
 
W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. pozostali uczniowie, realizują zajęcia 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy czym liczba godzin konsultacji 
prowadzonych przez nauczycieli ulega zmniejszeniu odpowiednio o godziny konsultacji udzielanych 
w szkole. 
 

§  11. 
Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I -III działalności 
opiekuńczo--wychowawczej prowadzą wychowawcy świetlic szkolnych.  
 

§  12. 
Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę w zakresie klas I -III działalności opiekuńczo--
wychowawczej mogą również prowadzić inni nauczyciele zatrudnieni w szkole, z tym że w pierwszej  
kolejności prowadzenie tych zajęć zleca się nauczycielom, którzy z uwagi na zmienione warunki 
kształcenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie realizują zajęć w wymiarze wynikającym 
z ich umowy o pracę lub aktu mianowania, bądź nie pracują w pełnym wymiarze na platformie Office  
365 Teams.  

§  13. 
Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę w zakresie klas I -III działalności dydaktycznej 
prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele prowadzący zajęcia w tych 
klasach. 

§  14. 
Zajęcia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem 12 marca 2020 r. 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, 
a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - w ramach godzin ponadwymiarowych, 
o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 
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§  15. 
Dyrektor szkoły, który zlecił nauczycielowi prowadzenie zajęć w oddziale przedszkolnym, w klasach I -
III, konsultacji dla uczniów  na nowo określa organizację realizacji przez tego nauczyciela zadań 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, 
mając na uwadze, że zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
lub innego sposobu kształcenia oraz zajęcia realizowane na terenie szkoły nauczyciel realizuje 
w ramach obowiązującego go przed dniem 12 marca 2020 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami 
lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych - w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 

§  16. 
Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły oraz nieuczęszczanie dziecka lub ucznia odpowiednio 
do oddziału przedszkolnego w szkole  lub szkoły podstawowej w zakresie klas I-III,  jest równoznaczne 
z dalszym zamknięciem oddziału przedszkolnego, szkoły w rozumieniu odpowiednio art. 4 lub ar t.  4a 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacj i 
kryzysowych. 
 

§  17. 
W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. w szkole nadal obowiązuje 
ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników na terenie  szkoły , z wyłączeniem 
przypadków, jeżeli jest to niezbędne do zachowania ciągłości funkcjonowania szkoły oraz 
realizowania zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  
 

§  18. 
W stosunku do pracowników wykonujących swoje zadania na terenie szkoły stosuje się przepisy 
odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 
a w przypadku oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej w zakresie klas I-III - także wytyczne 
ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania. 
 

§ 19. 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r., z tym, że: 

1. Procedura, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020r.; 
2. Procedura, o której mowa w § 6 wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020r.; 
3. Procedura, o której mowa w § 7 wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020r.; 
4. Procedura, o której mowa w § 8 wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2020r.; 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Załącznik nr 1 

W związku z organizacją zajęć opiekuńczo – dydaktycznych dla uczniów klas I – III od 25 

maja 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 108 im Juliana Tuwima we Wrocławiu podczas 

pandemii COVID 19 wprowadza się następujące procedury: 

 

I. Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów klas I – III do i ze szkoły. 

Przyprowadzanie ucznia do szkoły: 

1. Nauczyciele zapewniają opiekę w godzinach 06.30-16.30. 

 

2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły zobowiązani są zachować  dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 

minimum 2 metry. Rodzice/opiekunowie zobligowany jest zaopatrzyć dziecko w 

indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do szkoły i powrotu ze szkoły.  

 

3. Do szkoły dziecko może przyjść wyłącznie pod opieką uprawnionej osoby dorosłe j, która 

potwierdza pomiar temperatury. 

 

4. Rodzice/opiekunowie z dziećmi przychodzą zabezpieczeni osłoną nosa i ust i ustawiają się 

przed drzwiami w odległości co najmniej 2 m od drzwi i co najmniej 2 m od siebie.  

 

5. Woźna/pracownik szkoły zachowując odpowiednią odległość, do przedsionka (pomieszczenie 

przy portierni) wpuszcza jednorazowo 1 rodzica/opiekuna wraz z dzieckiem. 

 

6. Bezpośrednio po wejściu do przedsionka rodzic/opiekun dezynfekuje ręce korzystając 

z udostępnionych środków.  

 

7. W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do szkoły rodzic/opiekun prawny przekazuje lub 

wypełnia na miejscu dokumentację (do pobrania na stronie www szkoły lub pobrane od 

woźnej) tj. potwierdzenie zapoznania się i stosowania procedur „Organizacji zajęć opiekuńczo 

– dydaktycznych dla uczniów klas I – III od 25 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 108 im 

Juliana Tuwima we Wrocławiu podczas pandemii COVID 19” oraz  wyrażają zgodę na piśmie 

(załącznik nr 1) na pomiary temperatury ciała swojego dziecka.  

 

-  Rodzic/opiekun prawny, który przyjdzie w tym celu do szkoły, zobowiązany jest do 

zachowania reżimu sanitarnego, tj. zabezpieczenia ust i nosa osłoną, zachowania dystansu 

społecznego wynoszącego minimum 2 metry – w odniesieniu zarówno do pracowników 

szkoły, jak i uczniów, dezynfekcji rąk środkami dostępnymi w  szkole zaraz po wejściu do 

przedsionka.  

 

8. Po czynnościach dezynfekcyjnych w obecności rodzica, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, 

uczniowi mierzona jest temperatura.  Pomiaru dokonuje woźna szkolna lub  inny uprawniony 
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pracownik szkoły i wskazanie odnotowuje w indywidualnej karcie pomiaru ucznia. 

Rodzic/opiekun podpisem potwierdza wskazanie. Jeżeli wskazanie jest bezpieczne, 

rodzic/opiekun opuszcza pomieszczenie szkoły a uczeń wchodzi do szkoły i udaje s ię do 

wskazanego pomieszczenia w celu dokładnego, zgodnie z zamieszczoną instrukcją, umycia 

rąk. Po tej czynności udaje się do szafki ubraniowej w celu zmiany obuwia. Następnie 

ponownie dokładnie myje ręce. Po tych czynnościach dopiero idzie do wyznaczonej sali, w 

której będzie przebywał pod opieką nauczyciela.     

- Drogę ucznia, z przedsionka do sali nadzoruje nauczyciel dyżurujący.  

 

9. W przypadku wskazania podwyższonej temperatury, uczeń nie zostanie przyjęty danego dnia 

do szkoły i wraca pod opieką rodzica/opiekuna do domu.  

 

10. Do szkoły przyprowadzić można wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów 

chorobowych w szczególności wskazujących na choroby zakaźne.  

 

11. Z opieki w szkole nie może skorzystać uczeń: 

• którego domownik przebywa na kwarantannie, 

• którego domownik przebywa w izolacji domowej,  

• którego domownik jest chory na jakąkolwiek chorobę zakaźną; 

• którego domownik jest chory - CORVID-19; 

• którego domownicy mieli kontakt z osobą zarażoną; 

• który miał kontakt z osobą zarażoną; 

• kaszlący, mający katar; 

• mający objawy świadczące o chorobie zakaźnej. 

 

12. Dzieci do szkoły są przyprowadzane oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 

 

13. Dzieci do szkoły pierwszego dnia przynoszą swoje przybory szkolne zapakowane w woreczek 

foliowy i pozostawiają w wyznaczonym przez nauczyciela indywidualnym pojemniku. Nie 

przynoszą żadnych swoich zabawek, książeczek, itp.  

 

14. Zabrania się udostępniania sobie nawzajem książek, przyborów szkolnym i innych 

przedmiotów. 

 

15. Na teren szkoły nie mają wstępu osoby nieuprawnione. Osobami uprawnionymi są 

pracownicy szkoły, władze oświatowe oraz inne osoby na wejście których zgodę wyraził 

dyrektor szkoły.  

 
Zakończenie udziału w zajęciach i odbieranie ucznia ze szkoły: 

1. Po zakończonych zajęciach, pod nadzorem nauczyciela, uczniowie pojedynczo opuszczają 

salę, w której odbywały się zajęcia. 

2. Po wyjściu z sali uczeń udaje się do wyznaczonego pomieszczenia celem umycia rąk (zgod nie  

z wywieszoną instrukcją). 
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3. Ucznia ze szkoły odbiera rodzic/ osoba upoważniona. 

4. Rodzic/osoba upoważniona przychodzi zachowując reżim sanitarny (przestrzega odległości, 

posiada osłonięte nos i usta) i czeka przy drzwiach wejściowych aż zostanie przez 

woźną/innego pracownika szkoły wpuszczony do przedsionka. W przedsionku dezynfekuje 

ręce i oczekuje na przyprowadzenie dziecka. Uczeń przyprowadzany jest na wcześniej 

ustaloną godzinę (w trybie ustalonym bezpośrednio z nauczycielem).  

5. W przedsionku może oczekiwać tylko jedna osoba.  

6. Jeżeli rodzic/opiekun miał kontakt z klamkami, woźna każdorazowo przed wpuszczenie m 

kolejnej osoby dokonuje dezynfekcji. 

7. Po wyjściu rodzica/upoważnionej osoby z dzieckiem, wchodzi kolejna osoba.  

II.  Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia lub personelu 

szkoły w tym zachorowania na COVID-19 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. W zajęcia opiekuńcze nie angażuje się pracowników i personelu powyżej 60 roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie tzw. izolatorium (gabinet pielęgniarki) 

służące 

do odizolowania ucznia lub pracownika, u którego zaobserwowano oznaki 

chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz 

środki do dezynfekcji.  

4. W pomieszczeniu tym uczeń z podejrzanymi objawami będzie przebywać w 

oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o 

zaistniałej sytuacji zobowiązani są bezzwłoczne przybyć do szkoły i odebrać swoje 

dziecko.  

5. Osoba sprawująca opiekę nad uczniem przebywającym w izolatorium zachowuje 

pełny reżim sanitarny włącznie z przestrzeganiem minimalnej 2 m odległości od 

dziecka.   

6. Rodzice zobligowani są do zapewnienia opieki medycznej swojemu dziecku, 

samodzielnego powiadomienia o tym fakcie Sanepidu oraz zastosowania się do 

uzyskanych tam instrukcji. 

7. Pracownika, będącego na stanowisku pracy, w przypadku stwierdzenia niepokojących 

objawów sugerujących zarażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się od pracy 

i odizolowuje w izolatorium (gabinet pielęgniarki). 
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8. W przypadku podejrzenia zakażenia, wstrzymuje się wstrzymać przyjmowanie 

kolejnych uczniów.  

9. Dyrektor lub osoba uprawniona, powiadamia właściwą stację Sanepidu i  wdraża 

postępowanie zgodne z wydanymi instrukcjami i poleceniami. 

10. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik / zarażony uczeń, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe. 

11. Ewentualne wdrożenie dodatkowych procedur (np.: wezwanie rodziców po 

natychmiastowy odbiór obecnych dzieci, zamkniecie szkoły) następuje na podstawie 

zaleceń Sanepidu.   

12. W szkole, widocznym miejscu umieszczone są potrzebne numery telefonów w tym 

Sanepidu i służb medycznych. 

13. Sprawy wątpliwe dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba rozwiązuje w 

oparciu o uzgodnienia z Sanepidem.  

 

III. Procedura przebywania uczniów na świeżym powietrzu 

1. Uczniowie pod opieką nauczyciela mogą przebywać na świeżym powietrzu 

wyłącznie na terenie szkoły przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.  

2. Sprzęt na boisku szkolnym podlega regularnemu czyszczeniu z użyciem detergentu 

lub dezynfekowany. W przypadku braku takiej możliwości zabrania się z jego 

korzystania. 

3. Po powrocie do budynku szkoły obowiązkowo należy dopilnować dokładnego 

umycia rąk przez uczniów (z użyciem mydła) oraz czynność tę zobligowani są 

wykonać także opiekunowie. Dorośli, dodatkowo dezynfekują ręce. 

4. Przed wyjściem z uczniami na zewnątrz, nauczyciel zobligowany jest sprawdzić 

warunki pogodowe i smogowe i adekwatnie do nich wyjść z uczniami lub pozostać 

w budynku. 

5. Na boisku szkolnym jednorazowo może przebywać wyłącznie jedna grupa. 

IV. Procedury bezpieczeństwa w szkole 

1. Szkoła zapewnia opiekę uczniom w godzinach 06.30-16.30. 

 

2. Uczniowie przebywają w jednej wyznaczonej i stałej sali. 

 

3. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.  
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4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4m 2  na 

1 dziecko i każdego opiekuna. 

 

5. Do przestrzeni, o której mowa w pkt.3, nie wlicza się pomieszczenia jadalni, pomieszczeń 

pomocniczych w tym ciągów komunikacyjnych, łazienek, toalet. 

 

6. W grupie przebywać może do 8 dzieci oraz 1 nauczyciel. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczbę dzieci można zwiększyć max o 2. 

 

7. W sali, w której przebywają uczniowie nie mogą znajdować się  lub muszą być zabezpieczone 

przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie wyprać z użyciem detergentu lub 

zdezynfekować (np.: kwiaty, dekoracje, dywan, pluszowe zabawki, klocki, książki, piłki itp.).  

 

8. Przedmioty używane w trakcie pobytu ucznia, każdego dnia po zakończeniu zajęć, podlegają 

dezynfekcji.  

 

9. Zabrania się wnoszenia przez ucznia na teren szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek. 

 

10. Zabrania się wynoszenia przez ucznia szkolnych przedmiotów lub zabawek. 

 

11. Obliguje się nauczyciela do wietrzenia w czasie przerwy lub w  razie potrzeby, także w czasie 

zajęć, sali co najmniej raz na godzinę.  

 

12. Uczniowie obowiązkowo myją ręce bezpośrednio po wejściu do szkoły, po powrocie z boiska, 

przed posiłkiem, po posiłku, ponadto dokładnie myją i dezynfekują ręce po wyjściu z 

toalety oraz każdorazowo w razie potrzeby. 

 

13. Nauczyciele sprawując opiekę nad uczniami zobowiązani są do zachowania minimum 2 

metrów odległości od siebie. 

 

14. Przebywając wewnątrz szkoły, uczniowie nie są zobligowane do korzystania z osłony ust i 

nosa. Osoby sprawujące opiekę nad uczniami w tej kwestii podejmują indywidualne 

ustalenia. Zbliżając się do ucznia na odległość mniejszą niż 2m, wskazane jest, by 

nauczyciele/pracownicy szkoły przestrzegali reżimu sanitarnego.  

 

15. Termometry inne niż bezdotykowe, należy po każdym użyciu zdezynfekować. Termometr 

bezdotykowy należy zdezynfekować każdorazowo po zakończeniu pomiaru w grupie.  

 

16. W przypadku zaobserwowania niepokojących symptomów podczas pobytu w szkole, ucznia 

niezwłocznie umieszcza się w izolatorium – gabinet pielęgniarki i powiadamia rodziców 

w celu pilnego odebrania dziecka. Osoba sprawująca opiekę nie może pozostawać 

w mniejszej odległości od dziecka niż 2 metry. 
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17. Pomiaru temperatury ucznia dokonuje woźna szkolna lub upoważniona osoba. 

 

18. Uczniowie wraz z nauczycielem mogą przebywać na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie  

szkoły. 

 

19. Sprzęt z którego uczniowie korzystają przebywając na zewnątrz każdorazowo podlega 

czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowany.   

 

20. Jeżeli nie ma możliwości dezynfekcji sprzętu, o którym mowa w pkt. 20, nie wolno z  niego 

korzystać.  

 

21. Obowiązuje całkowity zakaz wyjścia poza teren szkoły.  

 

22. Obowiązuje zakaz wejścia nieuprawnionych osób trzecich do budynku szkoły jak i na jego 

teren. 

 

23. Zaleca się przebywanie na boisku szkolnym z uwzględnieniem zachowania  maksymalnej 

odległości. 

 

24. W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) nauczyciel lub 

pracownik szkoły korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych.  

 

25.  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się instrukcje prawidłowego 

mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego  

zdejmowania rękawiczek. 

 

26.  Do toalety uczniowie wychodzą pod opieką nauczyciela.  

 

27. Prowadzona jest bieżąca dezynfekcja toalety. 

 

28. Wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni 

płaskich, stołów, zabawek, włączników, itd., dokumentuje się protokolarnie. Czynności te 

wykonywane są czasie nieobecności uczniów w pomieszczeniu lub na zewnątrz szkoły na je j  

terenie, aby uczniowie nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

V. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi  

1. Rodzice/prawni opiekunowie zobligowani są do pozostawania w stałej dostępności 

telefonicznej ze szkołą. 
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2. Rodzice opiekunowi pozostawiają aktualny telefoniczny kontakt do siebie z 

podziałem na poszczególne dni tygodnia, tak żeby dostępność była natychmiastowa 

i zobowiązują się odbierać połączenie. 

3. Z kontaktu telefonicznego korzysta się w sytuacjach szczególnych, typu choroba 

dziecka, inne zagrożenie. 

4. W sytuacjach typowych kontakt z rodzicem/opiekunem prawnym odbywa się w 

sposób ustalony przez nauczyciela w tym z wykorzystaniem dziennika 

elektronicznego. 

5. Rodzic/opiekun prawny w razie wezwania, zobowiązany jest do natychmiastowego 

odebrania przebywającego w izolatorium dziecka.  

 

VI. Procedura spożywania posiłków 

1. Szkoła nie zapewnia posiłków.  Posiłki uczeń przynosi ze sobą z domu. 

2. Uczeń przynosi posiłki w jednorazowych opakowaniach, napoje w jednorazowych butelkach. 

Po spożyciu posiłku, opakowania będą wyrzucane do przygotowanych worków.  

3. Zabrania się pakowania posiłków w opakowania wielokrotnego użytku. 

4. Przed spożyciem posiłku, uczniowie pod opieką uprawnionej osoby dorosłej regularnie  myją 

ręce wodą z mydłem.  

5. Bezpośrednio przed posiłkiem dezynfekcji podlegają stoliki i poręcze krzeseł w sali.  Stoliki 

nakrywa się ręcznikiem jednorazowym. 
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Załącznik nr 1do Załącznika nr 1 

do Procedur organizacji zajęć opiekuńczo – dydaktycznych  

dla uczniów klas I – III od 25 maja 2020 r. 

OŚWIADCZENIE 

Ja, .................................................................................................................................................. 

                                                                    (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)  

będący rodzicem/ opiekunem prawnym ..............................................................................  

                                                                           (imię i nazwisko dziecka)  

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.  

Przyjmuję do wiadomości: 

1) możliwość wchodzenia z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego 

obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z 

dzieckiem, przy czym zobowiązuję się rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności 

(m.in. osłaniać usta i dezynfekować ręce);  

2) konieczność przygotowania dziecka na korzystanie z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu; 

3) konieczność pilnego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego niepokojących 

objawów choroby; 

4) konieczność zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły;  

5) konieczność wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów; 

6) konieczność wyposażenia dziecka w przybory szkolne tak aby uniemożliwić mu pożyczanie przyborów 

od innych dzieci; 

7) konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikania 

dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie  podawanie ręki na powitanie, 
odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania);  

8) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 

r. L 119/1) szkoła jest administratorem danych osobowych. 

Oświadczam, że: 

1) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną;  
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2) w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;  

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 m i jest, że fałszowanie dokumentów, 

poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego 

nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej. 

 

............................................................................... 

data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 

W związku z umożliwieniem od 25.05.2020 r. stacjonarnych konsultacji dla uczniów klas ósmych, 

podczas pandemii COVID 19, w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu 

wprowadza się następujące procedury  

 

I. Procedura prowadzenia konsultacji dla uczniów klas ósmych 

Organizacja i harmonogram konsultacji 

1. Konsultacje dla uczniów klas ósmych organizowane są w Szkole Podstawowej nr 108 

im. Juliana Tuwima we Wrocławiu zgodnie z zapotrzebowaniem, wg poniższego 

harmonogramu: 

 

  

2. Konsultacje odbywają się wyłącznie za zgodą rodzica ucznia, po uprzednim wypełnieniu 

stosownej dokumentacji, o której mowa poniżej.  

 

3. Chęć uczestnictwa w konsultacjach należy zgłosić prowadzącemu je nauczycielowi 

za pośrednictwem platformy na MS Teams najpóźniej na trzy dni przed planowanymi 

konsultacjami (do godziny 9:00). Na podstawie dokonanych zgłoszeń tworzone są grupy 

uczniów korzystających z konsultacji. Liczebność grupy uczniów korzystającej z konsultacji 

przedmiotowej w jednym dniu u jednego nauczyciela przedmiotu nie może być większa niż 

8 osób. 

 

4. Uczniowie przynoszą do szkoły wyłącznie niezbędne przybory potrzebne do uczestnictwa 

w konsultacjach: narzędzie pisarskie, notes/zeszyt. 

 

5. Z konsultacji mogą skorzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, którzy nie mieli bezpośredniego 

kontaktu z osoba chorą, osoba przebywającą na kwarantannie bądź osoba powracającą spoza 

granic kraju. 

 

6. Do szkoły nie będą wpuszczane osoby z objawami kataru, kaszlu, mający podwyższona 

temperaturę ciała. 

 

 

 

 

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI 

PONIEDZIAŁEK, GODZ. 12:00 - 13:30 
 

ŚRODA, GODZ. 12: 00 – 13:30 

WTOREK, GODZ. 12:00 – 13:30 
 

CZWARTEK, GODZ. 12:00 – 13:30 
 

PIĄTEK, GODZ. 12:00 – 13:30  

PONIEDZIAŁEK, GODZ. 13:30 – 15:00 
 

ŚRODA, GODZ. 14:00 – 15:30 
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Wejście do szkoły i przyjmowanie uczniów na konsultacje 

1. Uczniowie, którym wyznaczono termin konsultacji,  zgłaszają się w szkole nie wcześniej niż 

5 minut przed planowym rozpoczęciem konsultacji.  

2. Do przedsionka szkoły uczniowie wchodzą pojedynczo. Pozostali uczniowie czekają n a 

zewnątrz zachowując dystans społeczny wynoszący minimum 2 metry.  Na teren szkoły 

wpuszczani są przez woźną szkoły lub innego upoważnionego pracownika szkoły.  

3. Uczniowie  przychodzący na konsultacje zobowiązani są zachować dystans społeczny 

wynoszący minimum 2 metry – w odniesieniu zarówno do pracowników szkoły, jak i innych 

uczniów. 

4.  Rodzice/opiekunowie prawni zobligowani są zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa 

i ust podczas drogi do szkoły, oczekiwania na zajęcia, w trakcie zajęć  oraz  podczas powrotu 

ze szkoły. 

5. Bezpośrednio po wejściu do przedsionka uczeń dezynfekuje ręce, korzystając z 

udostępnionych w szkole środków. 

6. Po wejściu do przedsionka szkoły, przed pierwszymi konsultacjami,  uczeń przekazuje 

woźnej/pracownikowi szkoły wypełnione i podpisane przez rodzica  Oświadczenie  

zawierające m.in. zgodę na pomiar temperatury (załącznik 1).  

7. Przed pierwszymi konsultacjami rodzic może wypełnić ww. dokumenty w szkole 

(wydrukowane załączniki udostępnione przez woźną). Rodzic, który przyjdzie w tym celu do 

szkoły, zobowiązany jest do zachowania reżimu sanitarnego, tj. zabezpieczenia ust i nosa 

osłoną, zachowania dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 metry – w odniesieniu 

zarówno do pracowników szkoły, jak i uczniów, dezynfekcji rąk środkami dostępnymi 

w szkole zaraz po wejściu do przedsionka. 

8. Po czynnościach dezynfekcyjnych uczniowi mierzona jest temperatura.  Pomiaru dokonuje 

woźna szkolna lub inny upoważniony pracownik szkoły  i wskazanie odnotowuje w 

indywidualnej karcie pomiaru ucznia. 

9. Jeżeli uczeń ma podwyższoną temperaturę lub oznaki kataru, kaszlu nie będzie wpuszczony 

na teren szkoły. Rodzic, powiadomiony telefonicznie o tym fakcie, jest zobowiązany 

niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły. 

10. Uczniowie na konsultacje czekają przed wyznaczoną salą. Ustawiają się przed drzwiami 

wyznaczonej sali w odległości co najmniej 2 metrów od drzwi i co najmniej 2 metrów od 

siebie. Drogę od przedsionka szkoły do wyznaczonej sali  pokonują mając zabezpieczone 

osłoną nos oraz usta. 

11. Jeżeli wynik pomiaru temperatury jest właściwy, uczeń samodzielnie, udaje się na wskazane 

miejsce (obszar przy gabinecie, w którym odbywają się konsultacje). W oczekiwaniu na 

zajęcia, obok jednego gabinetu, w którym odbywają się konsultacje, mogą przebywać  

uczniowie, zabezpieczeni osłoną nosa i ust, zachowujący dystans społeczny – minimum 2 

metry. 
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Przebieg konsultacji 

1. O wyznaczonej godzinie nauczyciel prowadzący konsultacje otwiera drzwi i pierwszy wchodzi 

do gabinetu. Następnie, z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego, pojedynczo 

wprowadza uczniów,  wskazując im zajęcie odpowiednio oddalonych od siebie miejsc.  

 

2. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsc w sali. Uczniowie 

mogą odkryć usta i nos podczas pracy na zajęciach pozostając w bezpiecznej odległości. 

1.  Uczeń ma obowiązek ponownego zakrycia ust i nosa: 

a) gdy podchodzi do tablicy, 

b) gdy podchodzi do niego nauczyciel, 

c) gdy wychodzi do toalety, 

d) przed wyjściem z sali po zakończonych konsultacjach.  

3. Podczas konsultacji uczeń może wyjść do toalety wyłącznie za zgodną nauczyciela 

prowadzącego konsultacje.   

4. Potrzebę wyjścia do toalety należy zgłosić nauczycielowi. Po wyrażeniu zgody uczeń zasłania 

usta i nos, a następnie udaje się do wskazanej toalety.  

5.  Po skorzystaniu z toalety uczeń z zachowaniem reżimu sanitarnego dokładnie myje ręce, z 

użyciem ciepłej wody i mydła, a następnie wraca do sali i dodatkowo dezynfekuje ręce. Po 

dokonaniu dezynfekcji zajmuje swoje miejsce i wówczas może zdjąć maskę ochronną.  

6.  Nauczyciel prowadzący konsultacje każdorazowo przypomina o konieczności zasłaniania lub 

możliwości odsłaniania ust i nosa, a także dezynfekcji rąk po powrocie z toalety.  

7. Na konsultacjach przebywać mogą wyłącznie uczniowie zdrowi, tzn. bez żadnych objawów 

chorobowych, w szczególności wskazujących na choroby zakaźne.  

8. Z konsultacji w szkole nie może skorzystać uczeń: 

a) którego domownik przebywa na kwarantannie,  

b) którego domownik przebywa w izolacji domowej,  

c) którego domownik  jest chory na jakąkolwiek chorobę zakaźną; 

d) którego domownik jest chory - COVID-19; 

e) którego domownicy mieli kontakt z osobą zarażoną; 

f) które miało kontakt z osobą zarażoną; 

g) kaszlące, mające katar; 

h) mające objawy świadczące o chorobie zakaźnej. 
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7. Nauczyciel zobowiązany jest wietrzyć salę z częstotliwością 45-minutową. Czas wietrzenia 

min. 10 minut. Sala może być wietrzona, jeżeli warunki na to pozwalają, z zachowaniem 

bezpieczeństwa także w obecności uczniów. Po wyjściu ucznia lub grupy uczniów nauczyciel 

każdorazowo zobowiązany jest zdezynfekować blaty stolików, oparcia krzeseł oraz klamki 

sali. 

Zakończenie konsultacji i opuszczenie szkoły 

1. Po zakończonych konsultacjach, za i pod kontrolą nauczyciela, uczniowie pojedynczo 

opuszczają salę, w której odbywały się konsultacje. 

2. Przed wyjściem z sali każdy uczeń zasłania usta i nos oraz dokładnie dezynfekuje ręce 

przeznaczonym do tego płynem. 

3. Uczniowie wypuszczani są ze szkoły pojedynczo, z zachowaniem właściwych odstępów 

czasowych oraz dystansu społecznego, pod kontrolą woźnej. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia lub personelu 

szkoły w tym zachorowania na COVID-19 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. W zajęcia opiekuńcze nie angażuje się pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub 

z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie tzw. izolatorium (gabinet pielęgniarki) służące  

do odizolowania ucznia lub pracownika, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. 

Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

4. W pomieszczeniu tym uczeń z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na 

rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji 

zobowiązani są bezzwłoczne przybyć do szkoły i odebrać dziecko.  

5. Osoba sprawująca opiekę nad uczniem przebywającym w izolatorium zachowuje pełny reżim 

sanitarny włącznie z przestrzeganiem minimalnej 2 m odległości od ucznia.   

6. Rodzice zobligowani są do zapewnienia opieki medycznej dziecku, samodzielnego 

powiadomienia o tym fakcie Sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji. 

7. Pracownika, będącego na stanowisku pracy, w przypadku stwierdzenia niepokojących 

objawów sugerujących zarażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się od pracy 

i odizolowuje  w izolatorium (gabinet pielęgniarki). 

8. W przypadku podejrzenia zakażenia, wstrzymuje się  przyjmowanie kolejnych uczniów na 

konsultacje, dyrektor lub osoba uprawniona powiadamia właściwą stację Sanepidu  i wdraża 

postępowanie zgodne z wydanymi instrukcjami i poleceniami. 
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9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/uczeń zarażony, poddaje się 

gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji  powierzchni dotykowych.  

10. Ewentualne wdrożenie dodatkowych procedur następuje na podstawie  zaleceń Sanepidu.   

11. W szkole, widocznym miejscu, umieszczone są potrzebne numery telefonów w tym Sanepidu 

i służb medycznych. 

12. Sprawy wątpliwe dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba rozwiązuje w oparciu 

o uzgodnienia z Sanepidem.  

 

II. Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w czasie trwania konsultacji  

 

1. Szkoła zapewnia konsultacje zgodnie z załączonym harmonogramem 

2. Uczniowie przebywają na konsultacjach w grupach nie większych niż trzyosobowe, w jednej  
wyznaczonej sali, pod opieką jednego nauczyciela.  

3. Minimalna przestrzeń do pracy podczas konsultacji w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 
na jednego ucznia i każdego nauczyciela lub innego pracownika szkoły.  

4. Do przestrzeni, o której mowa w pkt.3, nie wlicza się pomieszczeń pomocniczych, w tym 
ciągów komunikacyjnych, łazienek, toalet. 

5. Zabrania się wnoszenia przez uczniów na teren szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Uczniowie zobowiązani mieć własne przybory szkolne oraz podręczniki i zeszyty.  

6. W trakcie konsultacji zabrania się uczniom i nauczycielom  wzajemnego udostępniania 
przyrządów szkolnych, książek, podręczników i innych przedmiotów. 

7. Obliguje się nauczyciela/woźną oddziałową do wietrzenia sali w czasie konsultacji, co 
najmniej raz na 45 minut.  

8. Uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce po wejściu do szkoły. Ponadto dokładnie myją i 
dezynfekują ręce po wyjściu z toalety. 

9. Nauczyciele, uczniowie, woźna, inni pracownicy szkoły podczas poruszania się po ciągach 
komunikacyjnych szkoły, zobowiązani są do zachowania minimum 2 metrów odległości od 
siebie. 

10. Termometry inne niż bezdotykowe, należy po każdym użyciu zdezynfekować. Termometr 
bezdotykowy należy zdezynfekować każdorazowo po zakończeniu pomiaru w grupie.  

11. W przypadku zaobserwowania niepokojących symptomów podczas pobytu w szkole, ucznia 
niezwłocznie umieszcza się w izolatorium – gabinet pielęgniarki, a następnie  powiadamia 
rodziców w celu pilnego odebrania ucznia. Osoba sprawująca opiekę nie może pozostawać 
w mniejszej odległości od dziecka niż 2 metry. 

12. Pomiaru temperatury ucznia dokonuje woźna szkolna lub inny upoważniony pracownik 
szkoły. 
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13. W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) nauczyciel lub 
pracownik szkoły korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych.  

14. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się instrukcje prawidłowego 
mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego  
zdejmowania rękawiczek. 

15. Prowadzona jest bieżąca dezynfekcja toalety. 

16. Wszelkie prace porządkowe,  ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni 
płaskich, stołów, zabawek, włączników, itd., dokumentuje się protokolarnie. Czynności te 
wykonywane są czasie nieobecności uczniów w pomieszczeniu lub na zewnątrz szkoły na je j  
terenie, aby uczniowie nie wdychali oparów środków służących do dezynfekcji. 

17. Podczas konsultacji obowiązuje całkowity zakaz spożywania w szkole posiłków.  

 

III. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi  
1. Rodzice/prawni opiekunowie zobligowani są do pozostawania w stałej  dostępności 

telefonicznej ze szkołą. 
 

2. Rodzice/prawni opiekunowie pozostawiają nauczycielom udzielającym konsultacji aktualny 
telefoniczny kontakt do siebie, tak żeby dostępność była natychmiastowa i zobowiązują się 
odbierać połączenie. 

 
3. Rodzic/opiekun prawny w razie wezwania, zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania  

przebywającego w izolatorium dziecka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 

Załącznik nr 1 do Załącznika nr 2 
do Procedury prowadzenia konsultacji dla uczniów klas ósmych 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  

 
Ja,.................................................................................................................................................. 
                                                                    (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)  

 
będący rodzicem/ opiekunem prawnym .............................................................................. 
                                                                           (imię i nazwisko dziecka)  

 
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.  

 
Przyjmuję do wiadomości: 

9) możliwość wchodzenia z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły z zachowaniem zasady –  

jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym zobowiązuję 

się rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłaniać usta i dezynfekować 

ręce); 

10) konieczność pilnego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego 

niepokojących objawów choroby;  

11) konieczność zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi  do i ze 

szkoły; 

12) konieczność wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów; 

13) konieczność wyposażenia dziecka w przybory szkolne, tak aby uniemożliwić mu pożyczanie 

przyborów od innych uczniów lub nauczyciela;  

14) konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unika n ia  

dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, 

odpowiedni sposób zasłania twa rzy podczas kichania czy kasłania); 

15) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 

r. L 119/1) szkoła  jest administratorem danych osobowych. 

Oświadczam, że: 
7) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną;  

8) w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;  

9) w okresie ostatnich 14-dni nie miał kontaktu z osoba przybywająca spoza granic kraju;  

10) celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję poniższe dane kontaktowe:  

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

……………………………………………………………………………..............................................; 

11) 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; 

12) zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w szkole w okresie stanu epidemii;  

13) 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. 

............................................................................... 
data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 3 

 

W związku z umożliwieniem od 01.06.2020 r. stacjonarnych konsultacji wszystkich dla uczniów, 

podczas pandemii COVID 19, w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu 

wprowadza się następujące procedury  

 

IV. Procedura prowadzenia konsultacji dla uczniów wszystkich  klas  

Organizacja i harmonogram konsultacji 

1. Konsultacje dla uczniów organizowane są w Szkole Podstawowej nr 108 im.  Juliana Tuwima 

we Wrocławiu zgodnie z zapotrzebowaniem, według harmonogramu opracowywanego na 

bieżąco, po zgłoszeniu w wyznaczonym terminie zainteresowanych.  

 

2. Konsultacje odbywają się wyłącznie za zgodą rodzica ucznia, po uprzednim wypełnieniu  

dokumentacji, o której mowa poniżej. 

 

3. Chęć uczestnictwa w pierwszych konsultacjach należy zgłosić wychowawcy, a w konsultacjach 

po dniu 01 czerwca prowadzącemu je nauczycielowi, za pośrednictwem platformy na MS 

Teams, najpóźniej na dwa dni przed planowanymi konsultacjami.  

 

4. Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 9:00.  

 

5. Na podstawie dokonanych zgłoszeń tworzone są grupy uczniów korzystających z konsultacj i.  

Liczebność grupy uczniów korzystającej z konsultacji przedmiotowej w jednym dniu u 

jednego nauczyciela przedmiotu nie może być większa niż 8 osób.  

 

6. Czas konsultacji dostosowuje się do potrzeb ucznia ale także możliwości czasowych 

nauczyciela oraz liczby uczniów zgłaszających potrzebę skorzystania z konsultacji.  

 

7. Uczniowie przynoszą do szkoły własne przybory i wyłącznie niezbędne do uczestnict wa 

w konsultacjach: (narzędzie pisarskie, notes/zeszyt, podręcznik). 

 

8. Z konsultacji mogą skorzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, którzy nie przejawiają 

jakichkolwiek oznak choroby, ponadto nie mieli bezpośredniego kontaktu z  osoba chorą, 

osobą przebywającą na kwarantannie bądź osobą powracającą spoza granic kraju.  

 

9. Do szkoły nie będą wpuszczane osoby z objawami kataru, kaszlu, mający podwyższoną   

temperaturę ciała (wskazanie powyżej 370 C). 

 

Wejście do szkoły i przyjmowanie uczniów na konsultacje  

2. Uczniowie, którym wyznaczono termin konsultacji,  zgłaszają się w szkole nie wcześniej niż 

5 minut przed planowym rozpoczęciem konsultacji.  
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3. Do przedsionka szkoły uczniowie wchodzą pojedynczo. Pozostali uczniowie czekają na 

zewnątrz zachowując dystans społeczny wynoszący minimum 2 metry.  Na teren szkoły 

wpuszczani są przez woźną szkoły lub innego upoważnionego pracownika szkoły.  

4. Uczniowie  przychodzący na konsultacje zobowiązani są zachować dystans społeczny 

wynoszący minimum 2 metry – w odniesieniu zarówno do pracowników szkoły, jak i innych 

uczniów. 

5.  Rodzice/opiekunowie prawni zobligowani są zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa 

i ust podczas drogi do szkoły, oczekiwania na zajęcia, w trakcie zajęć  oraz  podczas powrotu 

ze szkoły. 

6. Bezpośrednio po wejściu do przedsionka uczeń dezynfekuje ręce, korzystając z 

udostępnionych w szkole środków. 

7. Po wejściu do przedsionka szkoły, przed pierwszymi konsultacjami,  uczeń przekazuje 

woźnej/pracownikowi szkoły wypełnione i podpisane przez rodzica  Oświadczenie  

zawierające m.in. zgodę na pomiar temperatury (załącznik 1).  

8. Przed pierwszymi konsultacjami rodzic może wypełnić ww. dokumenty w szkole 

(wydrukowane załączniki udostępnione przez woźną). Rodzic, który przyjdzie w tym celu do 

szkoły, zobowiązany jest do zachowania reżimu sanitarnego, tj. zabezpieczenia ust i nosa 

osłoną, zachowania dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 metry – w odniesieniu 

zarówno do pracowników szkoły, jak i uczniów, dezynfekcji rąk środkami dostępnymi 

w szkole zaraz po wejściu do przedsionka. 

9. Po czynnościach dezynfekcyjnych uczniowi mierzona jest temperatura.  Pomiaru dokonuje 

woźna szkolna lub inny upoważniony pracownik szkoły  i wskazanie odnotowuje 

w indywidualnej karcie pomiaru ucznia. 

10. Jeżeli uczeń ma podwyższoną temperaturę lub oznaki kataru, kaszlu nie będzie wpuszczony 

na teren szkoły. Rodzic, powiadomiony telefonicznie o tym fakcie, jest zobowiązany 

niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły. 

11. Uczniowie na konsultacje czekają przed wyznaczoną salą. Ustawiają się prze d drzwiami 

wyznaczonej sali w odległości co najmniej 2 metrów od drzwi i co najmniej 2 metrów od 

siebie. Drogę od przedsionka szkoły do wyznaczonej sali  pokonują mając zabezpieczone 

osłoną nos oraz usta. 

12. Jeżeli wynik pomiaru temperatury jest właściwy, uczeń samodzielnie, udaje się na wskazane 

miejsce (obszar przy gabinecie, w którym odbywają się konsultacje). W oczekiwaniu na 

zajęcia, obok jednego gabinetu, w którym odbywają się konsultacje, mogą przebywać 

uczniowie, zabezpieczeni osłoną nosa i ust, zachowujący dystans społeczny – minimum 2 

metry. 
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Przebieg konsultacji 

5. O wyznaczonej godzinie nauczyciel prowadzący konsultacje otwiera drzwi i pierwszy wchodzi 

do gabinetu. Następnie, z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego, pojedynczo 

wprowadza uczniów,  wskazując im zajęcie odpowiednio oddalonych od siebie miejsc.  

 

6. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsc w sali. Uczniowie 

mogą odkryć usta i nos podczas pracy na zajęciach pozostając w bezpiecznej odległości.  

 Uczeń ma obowiązek ponownego zakrycia ust i nosa: 

a) gdy podchodzi do tablicy, 

b) gdy podchodzi do niego nauczyciel, 

c) gdy wychodzi do toalety, 

d) przed wyjściem z sali po zakończonych konsultacjach.  

7. Podczas konsultacji uczeń może wyjść do toalety wyłącznie za zgodną nauczyciela 

prowadzącego konsultacje.   

 

8. Potrzebę wyjścia do toalety należy zgłosić nauczycielowi. Po wyrażeniu zgody uczeń zasłania 

usta i nos, a następnie udaje się do wskazanej toalety.  

 

5.  Po skorzystaniu z toalety uczeń z zachowaniem reżimu sanitarnego dokładnie myje ręce, 

z użyciem ciepłej wody i mydła, a następnie wraca do sali i dodatkowo dezynfekuje ręce. Po 

dokonaniu dezynfekcji zajmuje swoje miejsce i wówczas może zdjąć maskę ochronną.  

6.  Nauczyciel prowadzący konsultacje każdorazowo przypomina o konieczności zasłaniania lub 

możliwości odsłaniania ust i nosa, a także dezynfekcji rąk po powrocie z toalety.  

7. Na konsultacjach przebywać mogą wyłącznie uczniowie zdrowi, tzn. bez żadnych objawów 

chorobowych, w szczególności wskazujących na choroby zakaźne.  

8. Z konsultacji w szkole nie może skorzystać uczeń: 

i) którego domownik przebywa na kwarantannie,  

j) którego domownik przebywa w izolacji domowej,  

k) którego domownik  jest chory na jakąkolwiek chorobę zakaźną; 

l) którego domownik jest chory - COVID-19; 

m) którego domownicy mieli kontakt z osobą zarażoną; 

n) który miał kontakt z osobą zarażoną; 

o) kaszlący, mający katar; 

p) mający objawy świadczące o chorobie zakaźnej. 
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10. Nauczyciel zobowiązany jest wietrzyć salę z częstotliwością 45-minutową, jeżeli w 

pomieszczeniu przebywa jedna grupa. W przypadku zmiany grup, każdorazowo, po 

zakończeniu konsultacji. Czas wietrzenia min. 10 minut. Sala może być wietrzona, jeżeli 

warunki na to pozwalają, z zachowaniem bezpieczeństwa także w obecności uczniów. Po 

wyjściu ucznia lub grupy uczniów nauczyciel każdorazowo zobowiązany jest zdezynfekować 

blaty stolików, oparcia krzeseł oraz klamki sali. 

 

Zakończenie konsultacji i opuszczenie szkoły 

13. Po zakończonych konsultacjach, za i pod kontrolą nauczyciela, uczniowie pojedynczo 

opuszczają salę, w której odbywały się konsultacje. 

14. Przed wyjściem z sali każdy uczeń zasłania usta i nos oraz dokładnie dezynfekuje ręce 

przeznaczonym do tego płynem. 

15. Uczniowie wypuszczani są ze szkoły pojedynczo, z zachowaniem właściwych odstępów 

czasowych oraz dystansu społecznego, pod kontrolą woźnej. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia lub personelu 

szkoły w tym zachorowania na COVID-19 

 

16. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną.  

17. W zajęcia opiekuńcze nie angażuje się pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub 

z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

18. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie tzw. izolatorium (gabinet pielęgniarki) służące  

do odizolowania ucznia lub pracownika, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. 

Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.  

19. W pomieszczeniu tym uczeń z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na 

rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji 

zobowiązani są bezzwłoczne przybyć do szkoły i odebrać dziecko.  

20. Osoba sprawująca opiekę nad uczniem przebywającym w izolatorium zachowuje pełny reżim 

sanitarny włącznie z przestrzeganiem minimalnej 2 m odległości od ucznia.   

21. Rodzice zobligowani są do zapewnienia opieki medycznej dziecku, samodzielnego 

powiadomienia o tym fakcie Sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.  

22. Pracownika, będącego na stanowisku pracy, w przypadku stwierdzenia niepokojących 

objawów sugerujących zarażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się od pracy 

i odizolowuje  w izolatorium (gabinet pielęgniarki). 

23. W przypadku podejrzenia zakażenia, wstrzymuje się  przyjmowanie kolejnych uczniów na 

konsultacje, dyrektor lub osoba uprawniona powiadamia właściwą stację Sanepidu  i wdraża 

postępowanie zgodne z wydanymi instrukcjami i poleceniami. 
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24. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/uczeń zarażony, poddaje się 

gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji  powierzchni dotykowych.  

25. Ewentualne wdrożenie dodatkowych procedur następuje na podstawie  zaleceń Sanepidu.   

26. W szkole, widocznym miejscu, umieszczone są potrzebne numery telefonów w tym Sanepidu 

i służb medycznych. 

27. Sprawy wątpliwe dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba rozwiązuje w oparciu 

o uzgodnienia z Sanepidem.  

V. Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w czasie trwania konsultacji  

 

1. Szkoła zapewnia konsultacje zgodnie z załączonym harmonogramem  

2. Uczniowie przebywają na konsultacjach w grupach nie większych niż8-osobowe, w jednej 
wyznaczonej sali, pod opieką jednego nauczyciela.  

3. Minimalna przestrzeń do pracy podczas konsultacji w sali nie może być mniejsza niż 4m 2 na 1 
na jednego ucznia i każdego nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

4. Do przestrzeni, o której mowa w pkt.3, nie wlicza się pomieszczeń pomocniczych, w tym 
ciągów komunikacyjnych, łazienek, toalet. 

5. Zabrania się wnoszenia przez uczniów na teren szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Uczniowie zobowiązani mieć własne przybory szkolne oraz podręczniki i zeszyty.  

6. W trakcie konsultacji zabrania się uczniom i nauczycielom  wzajemnego udostępniania 
przyrządów szkolnych, książek, podręczników i innych przedmiotów.  

7. Obliguje się nauczyciela/woźną oddziałową do wietrzenia sali w czasie konsultacji, co 
najmniej raz na 45 minut i po każdej zmianie grupy.  

8. Uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce po wejściu do szkoły. Ponadto dokładnie myją 
i dezynfekują ręce po wyjściu z toalety. 

9. Nauczyciele, uczniowie, woźna, inni pracownicy szkoły podczas poruszania się po ciągach 
komunikacyjnych szkoły, zobowiązani są do zachowania minimum 2 metrów odległości od 
siebie. 

10. Termometry inne niż bezdotykowe, należy po każdym użyciu zdezynfekować. Termometr 
bezdotykowy należy zdezynfekować każdorazowo po zakończeniu pomiaru w grupie.  

11. W przypadku zaobserwowania niepokojących symptomów podczas pobytu w szkole, ucznia 
niezwłocznie umieszcza się w izolatorium – gabinet pielęgniarki, a następnie  powiadamia 
rodziców w celu pilnego odebrania ucznia. Osoba sprawująca opiekę nie może pozostawać 
w mniejszej odległości od dziecka niż 2 metry. 

12. Pomiaru temperatury ucznia dokonuje woźna szkolna lub inny upoważniony pracownik 
szkoły. 

13. W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) nauczyciel lub 
pracownik szkoły korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych.  
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14. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się instrukcje prawidłowego 
mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego 
zdejmowania rękawiczek. 

15. Prowadzona jest bieżąca dezynfekcja toalety. 

16. Wszelkie prace porządkowe,  ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni 
płaskich, stołów, zabawek, włączników, itd., dokumentuje się protokolarnie. Czynności te 
wykonywane są czasie nieobecności uczniów w pomieszczeniu lub na zewnątrz szkoły na je j  
terenie, aby uczniowie nie wdychali oparów środków służących do dezynfekcji. 

17. Podczas konsultacji obowiązuje całkowity zakaz spożywania w szkole posiłków.  

18. Po zakończeniu konsultacji, uczeń kieruje się bezpośrednio do wyjścia.  

VI. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi  
 

11. Rodzice/prawni opiekunowie zobligowani są do pozostawania w stałej  dostępności 
telefonicznej ze szkołą. 
 

12. Rodzice/prawni opiekunowie pozostawiają nauczycielom udzielającym konsultacji aktualny 
telefoniczny kontakt do siebie, tak żeby dostępność była natychmiastowa i zobowiązują się 
odbierać połączenie. 

 
13. Rodzic/opiekun w razie wezwania, zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania  

przebywającego w izolatorium dziecka. 
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Załącznik nr 1 do Załącznika nr 3 
do Procedury prowadzenia konsultacji dla uczniów  

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  

 
Ja,…..............................................................................................................................................

. 
                                                                    (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)  

 

będący rodzicem/ opiekunem prawnym …........................................................................... 
                                                                           (imię i nazwisko dziecka)  

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.  

 
Przyjmuję do wiadomości: 

16) możliwość wchodzenia z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły z zachowaniem 

zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym 

zobowiązuję się rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłaniać usta i 

dezynfekować ręce); 

17) konieczność pilnego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego 

niepokojących objawów choroby;  

18) konieczność zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi  do i ze 

szkoły; 

19) konieczność wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów; 

20) konieczność wyposażenia dziecka w przybory szkolne, tak aby uniemożliwić mu pożyczanie 

przyborów od innych uczniów lub nauczyciela;  

21) konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unika n ia  

dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, 

odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania);  

22) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 

r. L 119/1) szkoła  jest administratorem danych osobowych. 

Oświadczam, że: 
14) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną;  

15) w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;  

16) w okresie ostatnich 14-dni nie miał kontaktu z osoba przybywająca spoza granic kraju;  

17) celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję poniższe dane kontaktowe:  

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

……………………………………………………………………………… ...........................................; 

18) 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; 

19) zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w szkole w okresie stanu epidemii;  

20) 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. 

 
…............................................................................ 

data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 4 
 

PROCEDURA  FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ                                             

SP nr 108  we Wrocławiu  w czasie zagrożenia epidemicznego 

 
 

Na podstawie wytycznych i rekomendacji  Ministerstwa Rozwoju i Biblioteki 

Narodowej: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki 

https://www.bn.org.pl/:https://gis.gov.pl/ 

 

 

Procedura  dotycząca bezpieczeństwa: 

1. Nauczyciel bibliotekarz oraz odwiedzający bibliotekę zobowiązani mieć założoną 
maseczkę/osłonę nosa i ust oraz rękawiczki.  

2. W bibliotece może przebywać max 1 odwiedzający.  

3. Przy wejściu udostępniony jest odwiedzającym płyn do dezynfekcji rąk, z którego 
należy bezwzględnie skorzystać. 

4. Należy zachować dystans pomiędzy bibliotekarzem a odwiedzającym min.1,5 m. 
Miejsce jest oznaczone taśmą. 

5. Bibliotekarz zobowiązany jest regularnie odkażać powierzchnie, na których leżały 

zwrócone książki, a także powierzchnie wspólne: klamki, poręcza krzeseł.  
6. Lektury oraz inne książki oraz pozostałe zbiory  wypożyczone z biblioteki szkolnej  

należy zwrócić do biblioteki w dniach od 4 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. 
7. Zbiory oddane umieszczamy w odosobnionym miejscu w bibliotece ( osobny karton 

wskazany przez bibliotekarza) zapakowane w folię, opisane imieniem i nazwiskiem 

ucznia  oraz klasą z oznaczeniem daty zwrotu. Kwarantanna ( podlegają jej 
wszystkie zbiory biblioteki) trwa min. 48 godzin. 

8.  Bibliotekarz  zobowiązany jest do regularnego, w odstępach co najwyżej 45-
minutowych, wietrzenia  pomieszczenia biblioteki. 

9. Zawiesza się do odwołania wolny dostęp do półek i korzystanie z czytelni oraz 

multimediów. 
10. W przypadku stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 biblioteka 

zostanie zamknięta na co najmniej 2 tygodnie. 
 
Procedura zwrotu podręczników szkolnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: 

 

• Uczniowie klas ósmych zwracają podręczniki w dniach egzaminów 17,18, 19 
czerwca 2020 r. przed wejściem na salę egzaminacyjną w holu szkoły 
w wyznaczonym opisem miejscu dla klasy 8a i 8b.  

• Zasady zwrotu podręczników klasy VIII (12 egzemplarzy): 
✓ należy zapakować je w folię; 
✓ w widocznym miejscu nakleić kartką z nazwiskiem, imieniem ucznia, klasą i 

ilością egzemplarzy oraz mailem do kontaktu; 
✓ w paczce z podręcznikami można umieścić do zwrotu lekturę lub inną książkę 

i ten fakt dodać do informacji na naklejonej kartce. 

• Uczniowie oddając książki w wyznaczonym czasie zobowiązani są mieć nałożone 
maseczki  oraz rękawiczki. 
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• Wychowawcy klas ósmych w terminie do 8 czerwca zobowiązani są powiadomić 
drogą elektroniczną uczniów i rodziców (opiekunów) o zasadach zwrotu 
podręczników.  

 

• Uczniowie klas IV –VII zwracają podręczniki w dniach od 4 czerwca do 20 

czerwca 2020 r.. 

• Zasady zwrotu podręczników klasy IV-VII: 
✓ podręczniki należy zapakować w folię; 
✓  nakleić kartkę z imieniem, nazwiskiem, klasą i ilością egzemplarzy oraz 

mailem do kontaktu; 

✓ złożyć je w wyznaczonych w szkole miejscach przypisanych do 

poszczególnych klas w sali 14, gdzie będą odbywać kwarantannę; 

✓  można w paczce z podręcznikami umieścić do zwrotu lekturę lub inną 
książkę wypożyczoną z biblioteki szkolnej i ten fakt dodać do informacji na 
naklejonej kartce. 

 
 

• Wychowawcy klas IV-VII sporządzają listę imienną uczniów swojej klasy z dniem 
i godzinami zwrotu podręczników z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego 

i przekazują do biblioteki szkolnej. 

• Wychowawcy powiadamiają rodziców (opiekunów) o zasadach zwrotu podręczników 
drogą elektroniczną.  

• Uczniowie lub rodzice(opiekunowie) oddając książki w wyznaczonym czasie 
zobligowani są mieć założone maseczki  oraz rękawiczki. 

 
 

• Uczniowie klas I-III zwracają podręczniki do wychowawcy klas w terminie od 4 

czerwca do 20 czerwca 2020 r. w wyznaczonym przez wychowawcę czasie 

i  miejscu dla poszczególnej klasy a po 48 – godzinnej kwarantannie wychowawcy 
zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Czynność te wykonują  najpóźniej do 26 
czerwca 2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

• Zasady zwrotu podręczników klasy I-III: 
✓ podręczniki należy zapakować w folię; 

✓ nakleić kartkę z imieniem, nazwiskiem, klasą i ilością egzemplarzy oraz 
mailem do kontaktu; 

✓ można w paczce z podręcznikami umieścić do zwrotu lekturę lub inną książkę 
wypożyczoną z biblioteki szkolnej i ten fakt dodać do informacji na naklejonej 
kartce. 

• Wychowawcy klas I-III drogą elektroniczną powiadamiają rodziców (opiekunów) 
o zasadach zwrotu podręczników. 
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