
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OGRODZIE PRZYSZKOLNYM

PODCZAS PANDEMII COVID-19

1. W   przypadku  sprzyjających  warunków  atmosferycznych  dzieci  przebywające  w
szkole  codziennie  korzystają  z  pobytu  na  świeżym  powietrzu  przy  zachowaniu
możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.

2. Każda grupa ma wyznaczoną dokładną godzinę wyjścia na plac zabaw, tak, aby w
szatni i na terenie przyszkolnym przebywała tylko jedna grupa.

3. Nauczyciel  jest  zobowiązany  do  zapoznania  dzieci  z  zasadami  bezpiecznego
korzystania  z  terenu  przyszkolnego  i  poruszania  się  wyłącznie  po  wyznaczonym
terenie przed każdorazowym wyjściem do ogrodu.

4. Sprzęt na placu zabaw będzie zabezpieczony przed używaniem (zjeżdżalnie, bujaki,
samochody oraz piaskownice).

5. Za kontrolę stanu placu zabaw przed wyjściem dzieci oraz za dezynfekcję przyborów
sportowych i zabawek odpowiadają dozorcy.

6. Podczas pobytu dzieci nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły.



ZASADY POBYTU UCZNIÓW KLAS 1-3 W SP NR 46 W TRAKCIE
TRWANIA PANDEMII COVID-19

1. Jedna  grupa   dzieci  powinna  przebywać  w  stałej,  wyznaczonej  sali  pod  opieką  tych
samych nauczycieli.

2. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci.

3. Przy jednym stoliku może przebywać tylko jeden uczeń.  

4. Dzieci będą korzystać wyłącznie z zabawek znajdujących się w sali – nie mogą przynosić
własnych.

 

5. Uczniowie mogą przynosić swoje podręczniki i przybory szkolne (w plecakach, torbach)
w celu odrabiania prac zleconych przez nauczycieli prowadzących nauczanie zdalne. 

6. Obiady będą dzieci spożywać w stołówce szkolnej. 

7. Sale, w których będą przebywały dzieci muszą być regularnie wietrzone.

8. Nauczyciele, w miarę możliwości, utrzymują dystans w kontakcie z dzieckiem. Gestem,
słowem oraz wszelkimi własnymi metodami komunikują się z dzieckiem.

9. Nauczyciele  wyjaśniają  dzieciom,  jakie  zasady bezpieczeństwa  obecnie  obowiązują  w
szkole i  dlaczego zostały wprowadzone.

10. Nauczyciele  głównie  prowadzą  zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze.  Pracując  z  dziećmi
samodzielnie  dobierają  treści  programowe,  metody  pracy  i  formę  opieki  dbając  o
bezpieczeństwo swoje i dzieci.



11.  Nauczyciele oraz personel opiekujący się dziećmi będzie zaopatrzony w indywidualne
środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice,
a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania
zabiegów higienicznych u dziecka).

12. Nauczyciele  i  personel  pracujący  w  szkole  powinni  zachowywać  dystans  społeczny
między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW KLAS 1-3
W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 PODCZAS TRWANIA

PANDEMII COVID-19

1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze są  sprawowane  w godzinach 7.30 – 16.30.

2.  Podczas drogi do i ze szkoły rodzice/opiekunowie oraz dzieci powinni być 
zaopatrzeni w środki ochrony osobistej tj. w przypadku dorosłych rękawiczki i 
maseczki, a w przypadku dzieci maseczki.

3. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu, zakładają rękawiczki 
ochronne oraz zakrywają usta i nos.

4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do pomieszczenia przed szatnią, z 
zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica z 
dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków 
ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

Z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2.

5. Po wejściu do szkoły w obecności rodzica, dziecku będzie mierzona temperatura.



6. Przy zauważeniu przez wychowawcę u dziecka jakichkolwiek objawów 
chorobowych( tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar, ból głowy, ból gardła, 
zapalenie spojówek, duszność lub inne zgłaszane przez dziecko) rodzic/opiekun 
bezwzględnie musi odebrać dziecko ze szkoły.

7. Po odebraniu dziecka ze szkoły i wizycie u lekarza rodzic/opiekun prawny 
zobowiązany jest powiadomić  szkołę o stanie zdrowia dziecka.

8. Szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia dziecka do szkoły, jeśli zostaną 
zauważone jakiekolwiek wyżej wymienione objawy po wejściu dziecka do budynku.

9. Zabrania się przyprowadzania dziecka, jeśli ktoś z domowników jest na kwarantannie,

izolacji lub przejawia jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych.

10. Do szkoły zakazuje się przynoszenia przez dzieci własnych zabawek i innych 
przedmiotów z wyłączeniem podręczników i przyborów szkolnych.

11. Ze względu na konieczność zachowania wzmożonej higieny osobistej dziecko 
powinno mieć codziennie zmieniane ubranie.

12. Całodzienny pobyt dziecka w szkole odbywa się w wyznaczonej na ten czas sali.

13. Odbieranie dziecka ze szkoły odbywa się na zasadach wymienionych w punktach:

2, 3 i 4.

14. O wejściu do budynku szkoły decyduje wyznaczony przez dyrektora pracownik.

15. Prosimy rodziców o wyjaśnienie dzieciom panującej sytuacji oraz o regularnym 
przypominaniu o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i 
ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie oraz w trakcie 
zabawy.





OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że moja córka/syn:

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

(imię i nazwisko dziecka)

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.

     Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności
za  dobrowolne  posłanie  dziecka  do  Szkoły  Podstawowej  nr  46  w  Warszawie  w
aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

     Oświadczam,  iż  zostałam poinformowany/a  o  ryzyku,  na  jakie  jest  narażone
zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

1. mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich
środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do
zakażenia COVID-19,

2. w przypadku wystąpienia 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,

3. 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 szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą
kwarantannę,

4. w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry
pracowniczej,  osoba  ta  zostanie  natychmiast  umieszczona  w  przygotowanym
wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. 

Niezwłocznie  zostanie  powiadomiony  rodzic/opiekun  dziecka  oraz  stosowne
służby, organy.



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

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił
skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 w Warszawie oraz organu
prowadzącego,  będąc  całkowicie  świadom  zagrożenia  epidemiologicznego  płynącego  z
obecnej sytuacji w kraju.

Warszawa, ………………..                                                ……..…………………………

(data)                                                                                      (podpis rodziców)

                                                                                                      

…………………………………………….

…………………………………………….

(Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

1. Zapoznałem/łam się z treścią  ,,PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W WARSZAWIE W OKRESIE PANDEMII

COVID-19”.

2. Zobowiązuję  się  do  przestrzegania  obowiązujących  PROCEDUR
BEZPIECZEŃSTWA  NA  TERENIE  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  46  W
WARSZAWIE W OKRESIE    PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem
sanitarnym, przede  wszystkim:  przyprowadzania  do  szkoły  tylko  i  wyłącznie
zdrowego  dziecka,  bez  kataru,  podwyższonej  temperatury  ciała  oraz
natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek
oznak  chorobowych  w  czasie  pobytu  w  placówce.  Przyjmuję  do  wiadomości  i
akceptuję,  iż  w chwili  widocznych  oznak choroby u  mojego  dziecka,  dziecko  nie
zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu
wszelkich  objawów  chorobowych  ,  po  okazaniu  zaświadczenia  lekarskiego
potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie.

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:

- przy wejściu i wyjściu z placówki dziecka termometrem

- w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.



4. Zobowiązuję  się  do  poinformowania  dyrektora  placówki  o  wszelkich  zmianach  w
sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

Administratorem zebranych danych jest Szkoła Podstawowa nr 46 w Warszawie. Kontakt do inspektora
ochrony danych: Sławomir Duda, email: sduda.iod@dbfomokotow.pl.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez
wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania  przed  jej  wycofaniem,  w  sytuacji  podwyższonej
temperatury  podstawą  jest  ochrona  żywotnych  interesów  osób  przebywających  w placówce.  Dane
zostaną  usunięte  po  zakończeniu  roku  szkolnego  lub  po  wycofaniu  zgody,  jeżeli  nie  wystąpi  inna
podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia,
usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie
będą udostępniane innym podmiotom. Chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany.
Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy szkoły.

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

               (miejscowość, data)                                                          (podpis rodziców)

mailto:sduda.iod@dbfomokotow.pl

