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Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa 

w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 
w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty 

 
 
 

Obowiązuje od 1.09.2021 do odwołania  
Dotyczy pracowników, uczniów, rodziców i osoby wchodzące na teren szkoły  
 
Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.)  
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.)  
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.  
 
 

1. Informacje ogólne 
 
1. W szkole w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Ministra 
Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.  

2. Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa ma na celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Apostoła 
i Ewangelisty w Oleśnicy oraz określa zasady bezpiecznego funkcjonowania placówki.  

3. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w taki sposób, aby:  

a) zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zakażenia się,  

b) ustalenia działań, które zminimalizują zagrożenie zakażeniem koronawirusem lub chorobą COVID-19.  

4. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników, uczniów, rodziców i osoby wchodzące na teren szkoły.  

5. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole, odpowiada dyrektor szkoły.  

6. Szkoła pracuje w godzinach od 7.30 do 16.00, z zaznaczeniem, że czas ten może ulec zmianie za zgodą organu 
prowadzącego.  

7. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych 
środków bezpieczeństwa, nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.  

 
  

2. Obowiązki dyrektora placówki 
 
1. Dyrektor szkoły, również jako organ prowadzący, realizuje wytyczne Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji 
Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.  
2. Organizuje pracę szkoły, dostosowuje regulaminy i procedury obowiązujące w placówce do wymogów 
zwiększonego reżimu sanitarnego.  

3. Ogranicza w szkole przebywanie osób z zewnątrz.  

4. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.  

5. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników.  

6. Dba, aby w przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.  

7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewnia dostęp do mydła.  

8. Zapoznaje pracowników ze składem stosowanych w szkole środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni.  

9. Przy wejściu głównym umieszcza numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 
oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  
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3. Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym 
 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz 
gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.  

2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 
zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą wejściami: A (klasy I, III, IV, V) oraz B (klasy VI, VII, VIII). Zajęcia klasy 
II odbywają się w małym budynku szkoły.  

4. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum – osoby bez objawów 
sugerujących infekcje dróg oddechowych wchodzą do budynku tylko za zgodą dyrektora lub nauczyciela 
(obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) 
i poruszają się tylko we wskazanych obszarach.  

5. Osoby z zewnątrz informują o przybyciu używając dzwonka znajdującego się przy wejściu B.  

6. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – uczniowie czekają przed budynkiem szkoły z zachowaniem 
zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m.  

7. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja 
użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły muszą skorzystać z płynu do dezynfekcji 
rąk.  

8. Dyrektor szkoły rekomenduje noszenie przez uczniów i pracowników maseczek ochronnych. Uczniowie 
i pracownicy przebywający w szkole podejmują indywidualnie decyzję w zakresie noszenia.  

W częściach wspólnych, gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu, noszenie maseczek jest obowiązkowe.  

9. W szkole obowiązują szczególne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do 
szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z podwórka i po skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu 
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.  

11. Wszystkie zespoły klasowe mają przydzielone stałe sale, w których odbywa się większość zajęć lekcyjnych, 
aby uniknąć częstej zmiany pomieszczeń.  

12. Uczniowie nie gromadzą się w miejscach wspólnych na terenie szkoły i zachowują zalecany dystans.  

13. Jeśli to tylko możliwe uczniowie w czasie przerw przebywają na świeżym powietrzu na terenie szkoły.  

14. Zaleca się, aby  rodzic odbierający dziecko oczekiwał przy wejściu do szkoły.  

15. Uczniowie klas IV-VIII opuszczają szkołę samodzielnie po dokonaniu dezynfekcji dłoni.  

16. Szkoła gromadzi aktualne numery telefonów do rodziców i ustala z nimi sposób szybkiego kontaktu.  
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy  
17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej zaopatrzonej w środki do dezynfekcji rąk, a razie 
potrzeby w innych salach dydaktycznych. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 
przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 
przeprowadzeniu dezynfekcji.  

18. Biblioteka szkolna w okresie pandemii koronawirusa funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN. 
Uczeń lub rodzic zgłasza zapotrzebowanie na wypożyczenie książki za pomocą mobiDziennika przez sekretariat.  
19. Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie kształcenia na odległość 
uwzględniając specyfikę placówki oraz aktualne przepisy prawa.  

20. Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
przypadki zakażeń.  
 

4. Obowiązki pracowników 
 
1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą i jest zobowiązany do jej stosowania.  

2. Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia 
koronawirusem lub innej choroby zakaźnej z objawami grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje 
w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego zaleceń.  

3. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do 
dezynfekcji rąk lub mydłem.  

4. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.  



Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy 

3 
 

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, 
w tym w szczególności gorączkę i kaszel, kieruje ucznia do wyznaczonego miejsca izolacji, zapewniając min. 2 m 
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców i dyrektora o konieczności odebrania ucznia ze 
szkoły.  

6. Pracownicy administracji oraz obsługi ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnych 
czynności.  
 
Do obowiązków nauczyciela opiekującego się dziećmi w szkole należy w szczególności:  
a) pełnienie dyżuru po lekcji w sali lub wyznaczonym miejscu,  

b) wyjaśnianie dzieciom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone,  

c) poinformowanie o właściwej technice mycia rąk,  

d) zwracanie uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, 
po skorzystaniu z toalety i po powrocie z podwórka szkolnego,  

e) wietrzenie sal co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w trakcie zajęć,  

f) w kl. I-III organizowanie przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej 
niż po 45 min,  

g) organizowanie wyjścia poszczególnych grup na świeże powietrze w taki sposób, aby grupy nie mieszały się ze 
sobą,  

h) ograniczenie ćwiczeń i gier kontaktowych podczas realizacji zajęć sportowych,  

i) informowanie dyrektora o wszelkich niepokojących sytuacjach.  
 
Do obowiązków pracowników obsługi należy:  
a) regularne sprawdzanie stanu pojemników z płynem dezynfekującym i uzupełnianie go w razie potrzeby,  
b) usunięcie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować,  

c) czyszczenie i dezynfekowanie sprzętu oraz materiałów wykorzystywanych podczas zajęć,  

d) bieżąca dezynfekcja pomieszczeń sanitarnych oraz powierzchni dotykowych, tj. poręczy, klamek, włączników 
światła, uchwytów i powierzchni płaskich, w tym blatów stolików, oparć, siedziska krzeseł, klawiatur,  

e) wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości 
ciągów komunikacyjnych,  

f) wietrzenie sal i części wspólnych co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 
w czasie zajęć,  

g) umycie detergentem i zdezynfekowanie po zajęciach sportowych używanego sprzętu sportowego,  

h) ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz czasu 
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów (w tym sportowych), tak, aby 
dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji,  

i) odnotowanie w karcie kontroli prac porządkowych przeprowadzonego czyszczenia i dezynfekcji.  

j) sprzątnięcie sal i ich dezynfekcja po opuszczeniu przez dzieci i nauczyciela.  

 
5. Obowiązki rodziców 

 
Do obowiązków rodziców należy w szczególności:  
1. Zapoznanie się z niniejszą procedurą przed rozpoczęciem roku szkolnego.  

2. Przyprowadzenie do szkoły tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów chorobowych oraz zadbanie, 
by dziecko było przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.  

3. Wypełnienia Załącznika nr 1 niniejszej procedury przy pierwszym przyprowadzeniu dziecka do szkoły.  

4. Zaktualizowanie numeru telefonu i ustalenie z wychowawcą sposobu szybkiego kontaktu ze szkołą.  

5. Przekazywanie telefonicznie lub poprzez e-dziennik informacji do wychowawcy lub dyrektora o stanie zdrowia 
ucznia, które są istotne przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły.  

6. Pozostawienie dziecka w domu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.  

7. Zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły, a jeśli temperatura ciała 
wynosi powyżej 37,5 ºC, pozostanie w domu.  

8. Zadbanie, by uczeń zabierał do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich 
pożyczać od innych uczniów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
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w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały 
swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie rzeczy (pranie 
lub dezynfekcję).  

9. Niezwłoczne odbieranie telefonów ze szkoły i natychmiastowe przybycie do placówki, jeżeli tak zdecyduje 
nauczyciel.  
 

6. Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 
 
1. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby (w tym alergii np. na środki dezynfekujące) 
charakteryzujące się dusznością, kaszlem, gorączką:  
 a) pracownik bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę lub dodatkowo w maseczkę oraz rękawiczki 
i dopilnowuje, by dziecko było odizolowane w pomieszczeniu wskazanym przez dyrektora,  

b) nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz rodziców ucznia,  

c) dyrektor lub inna osoba zawiadamia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w razie złego 
stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb.  

2. Dyrektor sporządza listę osób, które miały styczność z podejrzaną o zakażenie osobą i zobowiązuje 
pracowników do stosowania się do zaleceń PPIS.  

3. Dyrektor podejmuje działania, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo, w tym konkretnym przypadku polegające na:  

a) dezynfekcji stanowiska pracy lub miejsca przebywania osoby podejrzanej o zakażenie,  

b) stosowania się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na 
kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą 
być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. 
Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.  

4. Zawsze w przypadku wątpliwości dyrektor zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.  

 
7. Zasady bezpiecznego wydawania posiłków 

 
1. Posiłki spożywane są w miejscach do tego wyznaczonych przy zmianowości wydawania dla poszczególnych 
grup klasowych.  

2. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego 
i higienicznego spożycia posiłku.  

3. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku są myte w zmywarce przy użyciu detergentu w temp. min. 60 st. C. 
W miarę możliwości szkoła używa sztućców jednorazowych.  

4. Usunięte zostają dodatki (np. cukier, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej, a sztućce wydawanie są 
bezpośrednio przez obsługę. Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną.  
 

8. Pozostałe ustalenia 
 
1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 będą 
przekazywane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny lub stronę internetową szkoły.  

2. Na tablicy informacyjnej w szkole znajdują się aktualne numery telefonów do: Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej oraz służb medycznych.  

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców.  

4. Niniejsze procedury obowiązują od 1.09.2021 r. do odwołania.  

5. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie nagłym przez dyrektora szkoły.  

6. Integralną częścią niniejszej procedury jest wewnętrzny regulamin funkcjonowania Katolickiej Szkoły 
Podstawowej im. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w czasie kształcenia na odległość  
W przypadku decyzji Dyrektora o kształceniu na odległość (Wariant B lub C funkcjonowania szkół) przyjmuje 
się poniższy regulamin:  
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Wewnętrzny regulamin funkcjonowania Katolickiej Szkoły Podstawowej 
im. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w czasie kształcenia na odległość 

 
 

1. Zadania Szkoły będą realizowane na platformie Microsoft Office 365 oraz za pomocą innych form wskazanych 
przez dyrektora szkoły. Tryb realizacji zadań będzie wynikał z tygodniowego rozkładu zajęć.  

2. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w niezbędny sprzęt elektroniczny umożliwiający udział dziecka 
w lekcji online: komputer z dostępem do Internetu, mikrofon, kamerę.  

3. W wypadku braku stałego dostępu do Internetu w indywidualnych przypadkach decyzję o prowadzeniu 
kształcenia podejmuje dyrektor w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcą.  

4. Zajęcia dla klas I-VIII prowadzone są online.  

5. Obecność dziecka na zajęciach jest obowiązkowa. Spóźnienia są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym. 
Usprawiedliwienie nieobecności odbywa się zgodnie ze Statutem Szkoły.  

6. Zajęcia z przedmiotów: muzyka, plastyka, technika, realizowane są online. 

8. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.  

7. Podczas zajęć online ucznia obowiązują zasady zachowania kultury osobistej.  

8. Ocenianie podczas kształcenia na odległość:  

1) Nauczyciele uwzględniają w szczególności: a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach 
tygodnia,  

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,  

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.  
2) Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności w okresie nauki zdalnej są 
ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy z poszczególnych przedmiotów.  
3) Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie podlegało 
ocenie.  
4) W sposobie oceniania uczniów klas IV-VIII obowiązuje waga ocen §59 pkt. 9.3a) Statutu Szkoły (praca domowa 
- waga 1, praca na lekcji - waga 2).  
5) Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania 
w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy oceny ustala nauczyciel zgodnie ze 
Statutem Szkoły.  
6) Informacja na temat przeprowadzania testów/sprawdzianów wiedzy będzie umieszczana odpowiednio 
wcześniej (data i godzina rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas na jego wykonanie).  
7) Tworząc grupę ocen w dzienniku elektronicznym stosowana będzie nazwa „Kształcenie na odległość”, 
a w kolumnach nazwa zadania.  
8) Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach 
oraz trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności odbywać się będzie poprzez dziennik 
elektroniczny, platformę Microsoft Office 365 (aplikacja Microsoft Teams) lub w innych formach uzgodnionych 
z Dyrektorem Szkoły.  
9) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie będą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym 
dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.  
10) Prace niesamodzielne będące plagiatem oceniane są na ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.  
11) Przy ustalaniu oceny zachowania uwzględnia się:  
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a) systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania szkoły, przy czym poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku szkolnego rozumie się w tym 
przypadku logowanie się na kontach wskazanych przez dyrektora oraz wymianę z nauczycielem informacji 
dotyczących sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,  
b) samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela, w szczególności nie jest dopuszczalne 
kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia.  
10. Dokumentowanie realizacji zadań szkoły odbywa się przez: dziennik elektroniczny oraz według innych decyzji 
dyrektora szkoły.  

11. Nauczyciele wskazują źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci 
elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.  

12. Systematyczne organizowane będą spotkania on-line z rodzicami za pośrednictwem platformy Microsoft 
Teams.  

13. Rodzice i uczniowie będą mieli możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez: dziennik 
elektroniczny, inną formę ustaloną z nauczycielem lub wskazaną przez dyrektora szkoły.  

14. Psycholog i pedagog będą dostępni dla uczniów i rodziców online zgodnie z harmonogramem umieszczonym 
na stronie internetowej szkoły lub przekazanym rodzicom w sposób ustalony przez szkołę.  

15. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 
kształcenia, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go obowiązkowego wymiaru godzin. Dyrektor ustala 
zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.  

16. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach zapisanych w Statucie Szkoły.  
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ZAŁĄCZNIKnr 1 

 
 

Oleśnica,……………….……………2021 r. 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 

Zobowiązuję się do przestrzegania Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty.  
Zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów chorobowych i wyrażam zgodę, by do czasu odbioru dziecka ze szkoły było ono izolowane. 
W razie mojej nieobecności upoważniam do odbioru dziecka ze szkoły następujące osoby: 
1. …………………………………………………………………………..…………. 

2. …………………………………………………………………………..…………. 

3. …………………………………………………………………………..…………. 

4. …………………………………………………………………………..…………. 
 
 
Aktualny nr telefonu do szybkiej komunikacji: 
 
mama ............................................ 
 
tata ............................................... 
 
inny członek rodziny upoważniony do odbioru: .......................................................................................... 
…………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

Podpis rodziców 

 

 


