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I. Specyfikacja dokumentu 
1. Cel 

Celem wprowadzenia procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z 
zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających 
na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa. 

2. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 

Dyrektor szkoły. 

3. Data wprowadzenia procedury  

Procedura obowiązuje od 1 września 2020 roku. 

4. Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1166) - § 18, 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386). 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (Dz. U. 2020 poz. 1389). 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 
493z późn. zm.). 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 
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. 1394) 
 
Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora 
Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. 
 
 
 
 



II. Definicje. 
 
Do celów niniejszego dokumentu stosuje się niżej wymienione definicje: 
 
Placówka – Zespół Szkół nr 1 im. gen. José de San Martin w Sierpcu. 

Uczniowie – uczniowie oraz absolwenci Zespołu Szkół im. gen. José de San Martin w 
Sierpcu. 

Pracownicy – osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela lub innym stanowisku oraz 
świadczące pracę na rzecz Zespołu Szkół im. gen. José de San Martin w Sierpcu. 

Objawy chorobowe  wirusa COVID-19– najczęstsze objawy to: gorączka, zmęczenie, suchy 
kaszel, duszności. 

Dezynfekcja – niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych w celu zapobieżenia zakażeniu, 
przez zastosowanie metod fizycznych, chemicznych. 

III. Opis postępowania 
 

1. Postanowienia ogólne 

1. Do szkoły może przychodzić tylko: 
a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, 
b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie, 
c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych. 
 
2. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a) rozumie się:  
a) podwyższoną temperaturę ciała, 
b) ból głowy i mięśni,  
c) ból gardła, 
d) kaszel, 
e) duszności i problemy z oddychaniem, 
f) uczucie wyczerpania, 
g) brak apetytu. 
 
3.Rodzice zobowiązani są do systematycznej kontroli i obserwacji ogólnego stanu zdrowia 
dziecka (w tym mierzenia temperatury ciała). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 2 zaleca się 
pozostawienie dziecka w domu i kontakt z lekarzem. 
 
4. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 
zachowania w przestrzeni publicznej. 
 



5.Należy ograniczyć na terenie placówki przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność 
jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
 
6.Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez 
dyrektora miejscach. 
 
7.Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami 
wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 2). 
 
8. Wejście główne do budynku szkoły zabezpieczone jest przed nieuprawnionym wejściem 
osób z zewnątrz elektroniczną kontrolą dostępu. 
 
8. Przy wejściu ogólnodostępnym do szkoły powinna znajdować się osoba monitorująca 
wejścia osób z zewnątrz do placówki i informująca pracowników szkoły o konieczności 
kontaktu z osobą z zewnątrz z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. 
 
9.Wychowawcy klas ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami 
ucznia. Każdy kontakt indywidualny nauczyciela z rodzicem niezwłocznie musi zostać 
odnotowany w dzienniku lekcyjnym (w zakładce kontakty z rodzicami). 
 
10.W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami 
zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, 
należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. nieangażowanie w dyżury 
podczas przerw międzylekcyjnych. Pracownikom administracji z tej grupy ryzyka można 
polecić pracę zdalną. 
 
11.W czasie zajęć lekcyjnych oraz praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Sierpcu, uczniowie oraz pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania 
przepisów i procedur bezpieczeństwa wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 
obowiązujących w CKZ. 
 

2. Higiena i dezynfekcja 
 

1.Wszyscy uczniowie i pracownicy placówki zobowiązani są do przestrzegania najwyższych 
standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do placówki, 
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 
 
2.Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i 
kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w 
przestrzeniach ogólnodostępnych. 
 
3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 
dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. 



4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr. W przypadku posiadania innych 
termometrów niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. 
 
5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w 
zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń. 

6. Na terenie placówki przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w 
tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-
higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, 
klawiatur i włączników.  
 
7. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim 
obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściach. 

8. Przed wejściami do budynku szkoły i szatni umieszczone są środki do dezynfekcji rąk. 
 
9. Przy wejściu głównym do szkoły należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 
 
10.W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. 
 
11.W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic 
jednorazowych, maseczek jednorazowych należy zapewnić pojemnik lub miejsce do ich 
wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-
zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-
wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/ 
 
12.Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 
itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 
 

3. Organizacja pracy szkoły/placówki. 
 
1. W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy 
gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie placówki. 
 
2. Uczniowie w czasie zajęć lekcyjnych nie muszą korzystać z osłony ust i  nosa.  
 
3. W przypadku niemożności zachowania dystansu społecznego 1,5 m podczas przerw 
między lekcjami, uczniowie powinni stosować osłonę ust i nosa w miejscach wspólnie 
użytkowanych w budynku placówki (korytarze szkoły, sklepik). 
 
4. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu. 



 
5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe i zastąpić je 
innymi. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej 
przestrzeni. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić i 
dezynfekować.  
 
6. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
 
7. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym 
ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po 
zakończeniu zajęć. 
 
8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 
ławce szkolnej ucznia, w plecaku. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich 
podręczników i przyborów. 
 
9.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów1 
 
10.Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka 
konieczność w innych salach dydaktycznych. 
 
11.Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej 
niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków. 
 
12.Godziny pracy biblioteki szkolnej oraz korzystanie z jej zasobów możliwe jest na 
określonych przez dyrektora szkoły zasadach, uwzględniających dwudniowy okres 
kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece. Zasady 
korzystania z biblioteki szkolnej określone zostały w Zarządzeniu Nr 584-2019/2020 z dnia 
27 maja 2020 r. Umożliwia się przebywanie więcej niż 1 osoby w bibliotece uwzględniając 
zachowanie minimalnej przestrzeni 4 m2 na osobę. 
 
13.W szkole wyodrębniono pomieszczenie potrzebne do ewentualnej izolacji tj. gabinet 
medyczny szkoły, wyposażony w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.  
 
14.Korzystanie z gabinetu medycznego szkoły możliwe jest na określonych przez dyrektora 
szkoły zasadach w porozumieniu z pielęgniarką szkolną, kiedy nie jest wykorzystywany do 
izolacji osoby podejrzanej o zakażenie, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

                                                           
1 1 Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 
niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich 
rzeczy innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 
dezynfekcję) przedmiotów 



  
15.Osobą upoważnioną do mierzenia temperatury u uczniów i pracowników szkoły jest 
pielęgniarka szkolna. 
 
16.Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, natychmiast powinien 
odizolować ucznia w miejscu przeznaczonym na izolację tj. gabinecie medycznym szkoły, 
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 
środek transportu). 
 

4. Organizacja pracy internatu. 

1.Zasady organizacji pracy internatu zostały określone w Procedurze bezpieczeństwa na 
terenie internatu w związku z epidemią COVID-19. 

2.W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego minimum, z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

4. W przestrzeniach wspólnych (świetlica internatu, korytarze) należy zachować 
podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny. 

 

5. Zasady organizacji pracy stołówki szkolnej. 

1.Zasady organizacji pracy stołówki zostały określone w Procedurze bezpieczeństwa na 
terenie stołówki szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w związku z epidemią COVID-19. 

 

6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 

1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 
pomieszczeniu (gabinecie medycznym szkoły) z zapewnieniem min. 2 m odległości. 
 
2. Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły. 
 
3.  Należy zmierzyć temperaturę ciała ucznia. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym 
wynosi 37,2°C lub wyżej – należy niezwłocznie powiadomić rodziców ucznia w celu 
ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z 
teleporady medycznej. 



 
4. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 
poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza. 
 
5. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia. 
 
6. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie koronawirusem 
telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji przez dyrekcję szkoły/wychowawcę. 
 
7.Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać 
gruntownemu sprzątaniu. 
 
8. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 
prowadzący o zaistniałej sytuacji. 
 
9. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 
procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
 
10. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 
 

7. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły/internatu. 

1.Pracownicy szkoły/internatu zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się 
telefonicznie z dyrektorem szkoły, lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 
teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 
poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, 
uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni 
niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania: 

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z 
innymi osobami), 
b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt 
z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia, 
c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy, 
d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje 
dyrektora szkoły. 
 
3.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać 
gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.  



 
4.Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej 
potrzeby. 
 
5.W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych 
stosuje się działania opisane w pkt. 2. 
 
6.Pracownicy z objawami choroby, o których mowa w dziale III części 1 pkt. 2 nie mogą 
przychodzić do pracy. 
 
7.Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący 
o zaistniałej sytuacji. 
 
8.Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 
uwagę zaistniały przypadek. 
 
9.Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub 
za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół. 
 

8. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie. 

1. Definicja KONTAKTU obejmuje: 
a) każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w 
bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez 
ponad 15 minut, 
b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas, 
c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora. 
 
2.Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się: 
a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie 
samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan 
zdrowia, 
b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w 
szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i 
przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 
c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, 
duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 
 



3.Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych 
środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w 
zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne. 
 
4.Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we 
współpracy ze służbami sanitarnymi. 

 

9. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły. 

1. Dyrektor  informuje  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 
sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia 
lub innych środkach prewencyjnych. Zasady wprowadzenia kształcenia mieszanego 
(hybrydowego) lub zdalnego zostały określone w załączniku nr 1 do procedury. 

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ 
prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w 
sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty. 
 
3.W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do 
stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, 
czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
 
4.Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub 
za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 
 
5.Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części 
pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba. 
 
6.W dalszym ciągu obowiązuje Procedura postępowania na wypadek zakażenia COVID-19 
obowiązująca w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu, stanowiąca załącznik nr 2 do dokumentu. 
 

IV. Postanowienia końcowe 

1.Procedura obowiązuje wszystkich pracowników, rodziców/opiekunów prawnych, uczniów 
oraz inne osoby wchodzące i przebywające w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu. 

2. Wejście uczniów i rodziców/opiekunów prawnych do placówki jest równoznaczne z 
akceptacją nowych zasad funkcjonowania placówki oraz zobowiązuje się do ich stosowania. 

3. Uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni oraz rada pedagogiczna zostali zapoznani z treścią 
procedury. 



4.Pracownicy zostali zapoznani z treścią procedury potwierdzając to podpisem na 
oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3. 

5. Wychowawcy klas zobowiązani są zapoznać uczniów i rodziców/opiekunów prawnych z 
procedurą w sposób dowolny (kontakt poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie lub 
inny), oraz uzyskać pisemne potwierdzenie od uczniów, rodziców/opiekunów prawnych o 
zapoznaniu się z treścią dokumentu (załącznik nr 4 i 5).  

5.W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w dziale III części 
1 pkt.2) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Sierpcu, kontakt 24 275 26 01. 

6. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła 
strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, 
Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1 do Procedury funkcjonowania szkoły i postępowania prewencyjnego pracowników oraz 
rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemiologicznego  

obowiązującej od 1 września 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu. 
 

ZASADY WPROWADZENIA NAUCZANIA HYBRYDOWEGO LUB ZDALNEGO  

W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO 

 

1.W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 u ucznia lub pracownika szkoły, dyrektor 

zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

2.  Dyrektor szkoły przedstawiając przyczyny i zakres proponowanych zmian w funkcjonowaniu szkoły 

składa wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie 

zmiany trybu nauczania. 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, wydając opinię o zmianie trybu nauczania, będzie brał 
pod uwagę kryteria epidemiologiczne/kliniczne oraz organizacyjne. 

Przesłanki epidemiologiczne to przede wszystkim wystąpienie u ucznia lub pracownika szkoły co 
najmniej jednego z objawów charakterystycznych dla COVID-19 (gorączka, duszność, kaszel, utrata 
węchu lub smaku o nagłym początku) oraz bliski kontakt (w okresie 14 dni) ucznia lub pracownika 
szkoły z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. 

Z kolei kryteria organizacyjne to m. in.: liczba przypadków COVID-19 w szkole, rodzaj szkoły, warunki 
urbanizacyjne/zagęszczenie ludzi na danym terenie, warunki organizacyjne/architektoniczne szkoły. 

4. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i 
wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. Opinię PPIS będzie 
można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za 
pomocą maila, telefonu. 

5. Warunki wprowadzenia kształcenia w wariancie B i C 
 
Wariant B – kształcenie mieszane (hybrydowe) 
Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu kształcenia mieszanego, gdy państwowa 
powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna za konieczną taką organizację nauki, biorąc pod 
uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie  i sytuację epidemiologiczną na terenie 
szkoły. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych 
grupach lub dla części klas, a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup 
uczniów. Dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować kształcenie zdalne np. dla uczniów 
pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza 
sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o 
indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o 
przeciwwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych. 
 



Wariant C 
Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu 
na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie 
zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki 
zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w danej placówce. 
 
6.W sytuacji uzyskania zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej o możliwości przejścia na nauczanie mieszane lub zdalne, dyrektor szkoły 
niezwłocznie podejmuje działania wprowadzające dany tryb nauki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 2 do Procedury funkcjonowania szkoły i postępowania prewencyjnego pracowników oraz 
rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemiologicznego  

obowiązującej od 1 września 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu. 
 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA 
COVID– 19 

obowiązująca w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Specyfikacja dokumentu. 

II Definicje. 

III. Opis postępowania. 

 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa. 

 2. Postępowanie w przypadku podejrzenia stwierdzenia zakażenia wirusem COVID- 

 3. Postępowanie w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19. 

 4. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

 5. Postanowienia końcowe. 

 

I. Specyfikacja dokumentu 

1. Celem wprowadzenia Procedury jest: 

1) Troska o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom  oraz 
pracownikom w placówce oświatowej. 

 2) Zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. 

2. Data wdrożenia : Procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020r. 

3. Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59 z późn. zm.). 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
 i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz.69). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
 i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2018 poz. 2140). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 
410 z późn. zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 871) 

7. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministra 
Edukacji Narodowej dla szkół. 



8. Wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Głównego Inspektora Sanitarnego, 
Ministra Edukacji Narodowej dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020r. 
egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, zawodowego. 

II.  Definicja 

Do celów niniejszego dokumentu stosuje się niżej wymienione definicje: 

Dezynfekcja – Proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez 
zastosowanie metod fizycznych, chemicznych. 

Placówka – Zespół Szkół nr 1 im. gen. José de San Martin w Sierpcu. 

Uczniowie – uczniowie oraz absolwenci Zespołu Szkół im. gen. José de San Martin 
 w Sierpcu. 

Pracownicy – osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela lub innym stanowisku oraz 
świadczące pracę na rzecz Zespołu Szkół im. gen. José de San Martin w Sierpcu. 

III. Opis postępowania 

1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa 
1) Każdy pracownik ma obowiązek dbać o zapewnienie bezpiecznych 

 i higienicznych warunków pracy. 
2) W przypadku konieczności dokonania pomiaru temperatury ciała u uczniów 

 i pracowników wymagane jest uzyskanie ich zgody (załącznik nr 1 do niniejszej 
procedury). 

3) Pomiar temperatury ciała wykonywany jest przez upoważnionego pracownika, na 
terenie placówki w miejscu zapewniającym prywatność. 

4) Pracownicy, u których występują objawy / okoliczności mogące świadczyć 
 o potencjalnej możliwości zakażania wirusem COVID-19 powinni w dniu 
wystąpienia objawów/okoliczności poinformować telefonicznie o ich wystąpieniu 
dyrektora placówki. 

5) Do objawów mogących świadczyć o zakażeniu wirusem COVID-19 należą: 
- gorączka, 
- kaszel,  
- duszność. 

6)  Do okoliczności mogących świadczyć o zakażeniu wirusem COVID-19  należą: 
- podróż lub pobyt za granicą, 
- bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19, 
- przebywanie jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono 
pacjentów zakażonych wirusem COVID-19. 

7) Jeżeli w domu pracownika przebywa osoba objęta kwarantanną, pracownik przez 
okres kwarantanny tej osoby również zostaje objęty kwarantanną. 

8) Każdy pracownik ma dostęp do indywidualnych środków ochrony osobistej. 
Pracownicy są zobowiązani do zachowania szczególnych środków ostrożności. 



9) Pracownicy mają obowiązek częstej dezynfekcji / mycia rąk zgodnie z instrukcjami 
wywieszonymi w placówce. 

10) Pracownicy na terenie placówki nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust. 

11)Codziennie pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie czystości w placówce 
dezynfekują powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 
klawiatury, myszki, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w 
pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia. 

12)Każdy pracownik otrzymał numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji 
sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych. Ponadto wykaz niezbędnych 
numerów telefonów został wywieszony na terenie placówki w miejscu dostępnym dla 
pracowników tj. przy każdym wejściu do budynku szkoły. 

13) Wychowawcy klas mają obowiązek zadbać o aktualizację danych kontaktowych do 
rodziców / opiekunów prawnych dzieci. 

2. Postępowanie w przypadku podejrzenia stwierdzenia zakażenia wirusem    
COVID-19 

1) W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez ucznia 
niezwłocznie zostaną podjęte kroki mające na celu odizolowanie tej osoby od innych 
osób przebywających w placówce w odrębnym pomieszczeniu (gabinet medyczny 
szkoły). Następnie zawiadamia się rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o 
zaistniałej sytuacji oraz kontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno -
epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z 
procedurą ogólną. 

2) Pracownicy w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów powinni 
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - 
epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona 
wirusem. 

3) W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku 
pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie 
odsuwa się go od pracy i odsyła się  transportem indywidualnym do domu (transport 
własny lub sanitarny), wstrzymuje się wejście uczniów do szkoły oraz powiadamia się 
właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno - epidemiologiczną  
i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4) Pracownik oczekuje na transport odizolowany od innych osób we wyznaczonym 
pomieszczeniu (gabinet medyczny szkoły). 

5) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie rutynowo sprzątnięty, 
a powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, blaty) zostaną zdezynfekowane. 

6) W przypadku otrzymania od pracownika informacji o objawach / okolicznościach 
mogących świadczyć o potencjalnym zakażeniu wirusem COVID-19 dyrektor 
podejmuje decyzję w zakresie dalszego postępowania. 

3. Postępowanie w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19 



1) Jeżeli placówka otrzyma informację, iż na terenie placówki przebywa osoba, 
u której stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19 dyrektor identyfikuje 
pracowników oraz uczniów, którzy mogli mieć kontakt z daną osobą. 

2) Proces identyfikacji pracowników oraz uczniów, którzy mogli mieć kontakt 
z dana osobą nie powinien doprowadzić do ujawnienia danych osobowych osoby 
zakażonej wirusem COVID-19. 

3) Po identyfikacji dyrektor informuje pracowników oraz rodziców/opiekunów 
prawnych, że na terenie placówki przebywała osoba, u której stwierdzono zakażenie 
wirusem COVID-19. 

4) W przypadku przebywania na terenie placówki osoby, u której stwierdzono zakażenie 
wirusem COVID-19 dyrektor zawiadamia powiatową stacją sanitarno – 
epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

5) W przypadku przebywania na terenie placówki osoby, u której stwierdzono zakażenie 
wirusem COVID-19 dyrektor podejmuję decyzję w zakresie dodatkowej dezynfekcji 
placówki. 

6) Wszelkie dodatkowe decyzje m.in. w zakresie zamknięcia placówki będą 
konsultowane z powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną, a także kuratorem 
oświaty oraz organem prowadzącym. 

 
4. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1) Adresatami klauzuli informacyjnej są osoby odwiedzające placówkę, w tym 
uczniowie placówki. 

2) Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r., administratorem Pani \Pana danych osobowych jest Zespół 
Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc, numer telefonu 24 275 
23 73, e-mail: zs1sierpc@op.pl. Administrator jest odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie 
z przepisami prawa. 

3) Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu jest Pan Piotr 
Szynkowski. Telefon kontaktowy 724 536 350. 

4) W związku z pandemią wirusa COVID-19 administrator może podejmować następujące 
działania profilaktyczne lub zaradcze, konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
higieny w palcówce oraz ochrony zdrowia i życia osób odwiedzających placówkę oraz 
zatrudnionych w placówce, związane 
z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. 
a) Przekazywanie służbom sanitarnym lub kryzysowym na ich wniosek danych 

kontaktowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) osób 
zatrudnionych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. C , art. 6 ust. 1 lit. F RODO) – 
„realizacja obowiązku prawnego” oraz „prawnie uzasadniony interes”, 

b) pomiar temperatury ciała osób zatrudnionych (podstawa prawna – art.9 ust.2 lit. b) 
RODO w związku z art. 207 lub art. 304 Kodeksu Pracy) – „ przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 
administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, 
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej”,  



c) przetwarzanie danych na temat osób zatrudnionych w zakresie bycia nosicielem 
wirusa COVID-19 lub chorowania na COVID-19, otrzymanych od służb sanitarnych 
lub kryzysowych (podstawa prawna – art.9 ust.2 lit. b) RODO w związku z art. 207 
lub art. 304 Kodeksu Pracy) – „ przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania 
obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, 
której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i 
ochrony socjalnej” 

d) gromadzenie informacji o ewentualnym pobycie osób zatrudnionych na obszarach 
objętych pandemią wirusa COVID-19 (podstawa prawna – art.9 ust.2 lit. b) RODO w 
związku z art. 207 lub art. 304 Kodeksu Pracy) – „ przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora 
lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia 
społecznego i ochrony socjalnej” 

5) Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w 
rozumieniu art. 22 RODO. Podanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na 
konieczność podejmowania przez Administratora działań profilaktycznych lub 
zaradczych. 
6) Dane Administrator będzie wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji 

opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to 
odpowiednio: 
a) okres wynikający z przepisów prawa,  
b) okres związany z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
c) okres, przez który o dane mogą zwracać się do Administratora służby sanitarne 

lub kryzysowe, tj. maksymalnie do momentu odwołania stanu pandemii. 
7) Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację 

o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy 
są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych  
w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na 
zasadach określonych w RODO. Niezależnie od praw wyżej wymienionych mogą 
Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa 
danych, jeśli podstawą prawną wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony 
interes. Mają Państwo także prawo wnieść skargę  do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 
kwietnia 2016 roku. 

8) Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy 
przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym 
podmiotom, upoważnionym zgodnie z przepisami prawa lub współpracującymi z 
Administratorem w zakresie realizacji wskazanych celów. 

5. Postanowienia końcowe. 
1) Procedura obowiązuje wszystkich pracowników, rodziców/opiekunów prawnych, 

uczniów oraz inne osoby wchodzące i przebywające w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu. 



2) Wejście uczniów i rodziców/opiekunów prawnych do placówki jest równoznaczne z 
akceptacją nowych zasad funkcjonowania placówki oraz zobowiązuje się do ich 
stosowania. 

3) Uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni oraz rada pedagogiczna zostali zapoznani z 
treścią procedury przez e-dziennik. 

4) Pracownicy administracji i obsługi zostali zapoznani z treścią procedury i podpisali 
oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Procedury postępowania na wypadek zakażenia  COVID-19 
obowiązującej w Zespole Szkół nr 1 im. gen.  José de San Martin w Sierpcu 

 

 

 

…………………………………………………   …………………………… 
             imię i nazwisko pracownika       data 
 

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY 

 

W związku z epidemią wirusa COVID-19 w przypadku konieczności dokonania pomiaru 
temperatury ciała w ramach „Procedury postępowania na wypadek zakażenia  COVID-19 
obowiązującej w Zespole Szkół nr 1 im. gen.  José de San Martin w Sierpcu” wyrażam zgodę 
na pomiar temperatury ciała w celu przeciwdziałaniu zagrożeniu epidemiologicznemu. 
 
 

 

       …………………………………………… 

podpis pracownika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Procedury funkcjonowania szkoły i postępowania prewencyjnego pracowników oraz 
rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemiologicznego  

obowiązującej od 1 września 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu. 
 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

Ja niżej podpisana/y* oświadczam, że zostałam/em* zapoznana/y* z Procedurą 

funkcjonowania szkoły i postępowania prewencyjnego pracowników oraz 

rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemiologicznego obowiązującą od 1 

września 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 im. gen. José de San Martin w Sierpcu i zobowiązuję 

się do jej przestrzegania. 

L. p. Imię i nazwisko Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 



Załącznik nr 4 do Procedury funkcjonowania szkoły i postępowania prewencyjnego pracowników oraz 
rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemiologicznego  

obowiązującej od 1 września 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu. 
 

OŚWIADCZENIE UCZNIA 

Ja niżej podpisana/y* oświadczam, że zostałam/em* zapoznana/y* z Procedurą 

funkcjonowania szkoły i postępowania prewencyjnego pracowników oraz 

rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemiologicznego obowiązującą od 1 

września 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 im. gen. José de San Martin w Sierpcu i zobowiązuję 

się do jej przestrzegania. 

 

Klasa ……………………… 

Wychowawca klasy ………………………………………………….. 

 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Podpis ucznia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 
 
 



Załącznik nr 5 do Procedury funkcjonowania szkoły i postępowania prewencyjnego pracowników oraz 
rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemiologicznego  

obowiązującej od 1 września 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu. 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Ja niżej podpisana/y* oświadczam, że zostałam/em* zapoznana/y* z Procedurą 

funkcjonowania szkoły i postępowania prewencyjnego pracowników oraz 

rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemiologicznego obowiązującą od 1 

września 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 im. gen. José de San Martin w Sierpcu i zobowiązuję 

się do jej przestrzegania. 

 
 
 
        ………………….……………………. 
         podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 


