
Załącznik 1 do Zarządzenia dyrektora nr 021.7. 2019/ 2020 

Procedura bezpieczeństwa na terenie szkoły obowiązująca w  

Szkole Podstawowej nr 17 w Rzeszowie 

§ 1  

Celem procedury jest określenie zasad postępowania prewencyjnego w celu ograniczenia 

zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie szkoły.  

§ 2 

 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla kl. 1 -3 

 

1. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane są w godz. 6.30 – 16.00 w grupach 

do 12 osób w wyznaczonych salach wg ustalonego grafiku (zał. 1).  

2. W czasie pobytu dziecka w szkole realizowane będą elementy dydaktyki. 

3. Uczniowie zgłoszeni na obiady będą korzystać z wyżywienia.  

4. Rodzic odprowadza dziecko do przedsionka szkoły – najpóźniej do godz.9.00, gdzie  

dziecko odbierane jest przez wyznaczonego pracownika placówki.  W pierwszy dniu    

rodzic składa deklarację (zał. 2) uczęszczania dziecka do szkoły,  w każdym 

kolejnym dniu przekłada oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (zał. 3) .  

5. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi rodzic przyprowadza do szkoły dziecko 

zdrowe bez  objawów chorobowych. Dzieci do szkoły przyprowadzane są również przez 

osoby zdrowe.  

6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, 

nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.   

7. Z uwagi na ograniczenia przebywania osób trzecich w placówce rodzic/prawny opiekun  

zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe, zachowanie dystansu). Dziecko ma maseczkę aż do momentu wejścia do 

szkoły.  

8. Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły zabawek ani przedmiotów, które nie są 

niezbędne do zajęć. Uczeń przynosi swoje książki, zeszyty i piórnik.  

9. Pracownik szkoły dba o to, by dziecko po wejściu do szkoły zdezynfekowało  

ręce, mierzy dziecku temperaturę i zapisuje w karcie , a następnie przekazuje dziecko 

do  sali  zajęć.  

10. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych  

u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje   

dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.   

11. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica przez 

pracownika    szkoły  -  rodzic czeka w przedsionku szkoły przy drzwiach wejściowych.  

12. W  wypadku gdy dziecko w czasie pobytu w placówce przejawia objawy 

choroby  (gorączka lub kaszel lub katar, problemy żołądkowe) podlega ono 

odizolowaniu   w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadamia 

się o tym  fakcie rodzica celem pilnego odebrania dziecka z placówki.   

                                                                                                                                                 

                                                                                                        
  



§ 3 

Konsultacje dla uczniów kl. 4 – 8 

 

1. Uczeń kl. VIII otrzymuje możliwość konsultacji indywidualnych / grupowych  

w trybie stacjonarnym. Zajęcia odbywają się wg opracowanego wcześniej 

harmonogramu w wyznaczonej sali (zał. 4). 

2. Uczeń kl. IV – VII ma możliwość konsultacji w celu poprawy oceny, wyjaśnienia 

niezrozumiałych zagadnień – (od 01. 06. 2020r). Termin ustalony zostaje  

z nauczycielem przedmiotu. W zależności od sytuacji są to konsultacje online lub  

w kontakcie bezpośrednim na terenie szkoły (zał. 5).  

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych  

 uczeń nie może przychodzić do szkoły.   

4. Z uwagi na ograniczenia w placówce uczeń  zobowiązany jest do zachowania środków  

ostrożności (osłona ust i nosa, zachowanie dystansu) - maseczkę nosi aż do momentu  

wejścia do sali.  

5. Do szkoły uczniowie wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego i udają się do Sali 

na I piętrze oznaczonym ciągiem komunikacyjnym. 

6. W pierwszy dniu  uczeń składa wypełnioną przez rodziców deklarację uczęszczania 

dziecka do szkoły (zał. 6). 

7. Uczeń nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do  

zajęć. Przynosi swoje książki, zeszyt,  piórnik.  

8. Pracownik szkoły dba o to, by uczeń po wejściu do szkoły zdezynfekował ręce,  mierzy  

mu temperaturę. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych  

u dziecka, pracownik informuje dyrektora lub osobę go zastępującą  o zaistniałej 

sytuacji.   

9. Uczeń  bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie 

podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust. 

Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu,  

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych.  

10.  Uczeń może korzystać z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznając się ze 

szczegółowymi zasadami wypożyczania i oddawania książek i podręczników. 

11.  W wypadku gdy uczeń w czasie pobytu w placówce przejawia objawy choroby   

(gorączka lub kaszel lub katar, problemy żołądkowe) podlega ono odizolowaniu   

w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadamia się  

o tym   fakcie  rodzica celem pilnego odebrania dziecka z placówki.  

 

§ 4 

Zajęcia rewalidacyjne 

 

1. Zajęcia rewalidacyjne  organizowane są dla każdego ucznia raz w  tygodniu wg grafiku 

(zał. 7)  – w wyznaczonych godzinach pod opieką konkretnego nauczyciela.  



2. Rodzic  odprowadza dziecko do przedsionka szkoły – gdzie dziecko odbierane jest   

przez wyznaczonego pracownika placówki . Uczniowie samodzielnie uczęszczający na 

zajęcia również korzystają z wejścia głównego.  

3. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi do szkoły może przyjść tylko dziecko zdrowe 

bez objawów chorobowych. Dzieci do szkoły  przyprowadzane są również przez osoby 

zdrowe.  

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, 

nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.   

5. W pierwszy dniu  rodzic lub uczeń składa wypełnioną przez rodziców deklarację 

uczęszczania dziecka do szkoły (zał. 7). 

6. Z uwagi na ograniczenia przebywania osób trzecich w placówce rodzic/prawny 

opiekun/uczeń samodzielnie uczęszczający do szkoły zobowiązany jest do zachowania 

środków ostrożności (osłona ust i nosa, zachowanie dystansu). Dziecko ma maseczkę aż 

do momentu wejścia do sali.  

7. Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły zabawek ani przedmiotów, które nie są 

niezbędne do zajęć. Przynosi swój piórnik i zeszyt. Wszystkie prace zabiera do domu. 

8. Pracownik szkoły dba o to, by dziecko po wejściu do szkoły zdezynfekowało 

ręce, mierzy dziecku temperaturę i zapisuje w karcie. Dziecko z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia udaje się do wyznaczonej sali. 

9. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych  

u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka  i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą 

o zaistniałej sytuacji.   

10. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica przez 

pracownika    szkoły  -  rodzic czeka w przedsionku szkoły przy drzwiach wejściowych. 

11. W wypadku gdy dziecko w czasie pobytu w placówce przejawia objawy 

choroby  (gorączka lub kaszel lub katar, problemy żołądkowe) podlega ono 

odizolowaniu    w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadamia 

się o tym  fakcie rodzica celem pilnego odebrania dziecka z placówki.   

 

 

§ 5 

Biblioteka szkolna 

. 

  

1. Biblioteka czynna będzie codziennie w wyznaczonych godzinach, zostaje zawieszona 

możliwość korzystania z czytelni . 

2. Odwiedzający bibliotekę  zostaną poproszeni o pozostanie w obrębie wyznaczonej    

strefy, bez możliwości jej przekroczenia. 

3. W punkcie zwrotu/wypożyczenia książek będzie mogła przebywać 1 osoba.  

4. Pozostałe osoby proszone będą o pozostanie na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej 

odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek, a także do zdezynfekowania rąk przy 

wejściu do pomieszczeń biblioteki. 

6. Osoby, które mają wyraźne objawy choroby (kaszel, katar, stan podgorączkowy) nie 

mogą korzystać z biblioteki. 

7. Do czasu zmiany sytuacji epidemicznej Czytelnicy nie będą mogli swobodnie – tak jak 

dotychczas – poruszać się między regałami z książkami. Pozycje do wypożyczenia 

przyniesie z półki bibliotekarz. 

 



8. Oddawane przez Czytelników książki – zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej 

i GIS – pozostawione będą na 3-dniową obowiązkową kwarantannę w wydzielone  

i odpowiednio oznakowane miejsce. Dopiero po tym czasie zostaną one ponownie 

udostępnione do wypożyczenia. 

9. Czytelnik nie może samodzielnie dezynfekować wypożyczonych książek. 

10. Nauczyciel – bibliotekarz w kontakcie z czytelnikiem pracuje z zachowaniem 

wszystkich zaleceń sanitarnych (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, zachowanie 

dystansu). 

  

 

§ 6 

 Zadania nauczycieli i kadry zarządzającej 

 

Zadania nauczyciela:  

1. Zapoznaje się z wytycznymi GIS, MZ i MEN dotyczącymi pracy z uczniami okresie 

COVID-19   udostępnionymi przez dyrekcję szkoły. 

2. Pracuje zgodnie z harmonogramem zajęć. 

3. W pierwszym dniu pracy składa oświadczenie (zał. 8). 

4. Wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego 

zostały wprowadzone. 

5. Pilnuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

6. Nauczyciel sprawujący opiekę nad daną grupą/uczniem, wietrzy salę co najmniej raz na 

godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

7. Zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, przypomina o podstawowych 

zasadach higienicznych. 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami organizuje przerwę ze swoją grupą 

w odstępach czasowych adekwatnych do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 

45 min.  

9. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela sprawującego nad nią opiekę unikając 

bliskich kontaktów.  

10. Nauczyciel dba, by uczniowie  nie przekraczali  wyznaczonych stref przebywania. 

11.  Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala 

bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć. 

12. W wypadku gdy dziecko w czasie pobytu w placówce przejawia objawy 

choroby  (gorączka lub kaszel lub katar, problemy żołądkowe) nauczyciel zgłasza ten fakt 

dyrekcji szkoły lub osobie zastępującej, odizolowuje dziecko od grupy (w odrębnym, 

wyznaczonym pomieszczeniu) i niezwłocznie powiadamia się o tym  fakcie rodzica celem 

pilnego odebrania dziecka z placówki.   

 

 
Zadania dyrektora: 

1. Odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez 

pracowników w okresie występowania pandemii COVID – 19. 

2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 dba 

o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły. 



3. Zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym maseczki, rękawiczki 

ochronne, ewentualnie przyłbice. 

4. Zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej dezynfekcji rąk 

przez osoby wchodzące na teren szkoły. 

5. Dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk przez wywieszenie plakatów 

z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji 

dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. 

6. Zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez 

pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 

i w innych pomieszczeniach. 

7. Odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia COVID – 19. 

8. Prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk na 

profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. 

9. Dyrektor w widocznym miejscu  umieszcza numery telefonów do ważnych organów.  

10. Zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas 

korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

11. Określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami. 

12. Zapewnia termometr  – do pomiaru temperatury młodzieży oraz pracownikom. 

13. Zapewnia pomieszczenie w którym można będzie odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

14. Instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich objawów chorobowych nie 

powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się ze stacja 

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia 

zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

15. Instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów 

chorobowych na terenie szkoły, Dyrektor natychmiast odsunie pracownika od pracy 

i poinformuje właściwą miejscową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, służby medyczne, 

organ prowadzący oraz kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły 

kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik zostanie poddany gruntownemu 

sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami. 

16. Zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji. 

 

 

§ 7 

 Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

 

1. Przed wejściem do budynku szkoły umieszczony jest  płyn dezynfekujący do rąk oraz 

informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie 

osoby wchodzące do szkoły. 



2. Dokonuje się pomiaru temperatury wszystkich pracowników wykonujących pracę na 

terenie placówki oraz uczniów przebywających na terenie szkoły. 

3. Pracownicy obsługi zobowiązani są do dopilnowania, aby wszystkie osoby wchodzące do 

szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos 

oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, 

po skorzystaniu z toalety. 

5. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, 

w tym szczególnie czyszczenia ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń w których 

odbywają się konsultacje, biblioteki szkolnej, a także dezynfekowania toalet i powierzchni 

dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni 

płaskich. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac 

porządkowych na dany dzień, zawieszonym na tablicy ogłoszeń. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

7. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

8. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały 

się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji rąk – instrukcje. 

 

§ 8 

 

 

Zasady zachowania w kuchni i na stołówce 

 

1. Przy organizacji żywienia należy dodatkowo wprowadzić zasady szczególnej 

ostrożności: 

a. w miarę możliwości zachować odległość 1,5 m. pomiędzy stanowiskami pracy  

i stosować środki ochrony osobistej, 

b. systematycznie dezynfekować powierzchnie i sprzęty, 

c. utrzymywać wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

 

2. Należy zadbać o bezpieczne korzystanie ze stołówki szkolnej:   

a. dzieci korzystają ze stołówki szkolnej  naprzemiennie w małych, 

b. posiłek podawany jest przez wyznaczoną osobę,  

c. po spożyciu posiłku uczniowie wychodzą  ze stołówki, 

d. brudne naczynia po posiłkach zbiera  osoba z obsługi, 

e. pracownik dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł, a sala jest wietrzona 

- po tych zabiegach może na stołówkę wchodzić kolejna grupa. 

3. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte z dodatkiem detergentu, i wyparzane min. 

60°C  

4. Toreb i pudeł z zakupami, które dostarcza dostawca nie wolno kłaść na blacie 

kuchennym. 

5. Należy myć ręce przed kontaktem i po kontakcie z żywnością. 



6. Większość towarów należy kupować w próżniowych opakowaniach  lub w puszkach by 

można je było łatwo umyć przy użyciu detergentów. 

7. Blaty kuchenne, urządzeni i sprzęty należy myć wodą z detergentem. 

 

§ 9 

Kontakt z osobami trzecimi 

 

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego 

minimum. 

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią pracownik szkoły 

powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 

2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki 

ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu 

z uczniami. 

3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce na korytarzu głównym 

szkoły, wyłącznie pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja 

rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa). 

4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. 

 

§ 10 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu szkoły 
 

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

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Do pracy z uczniami nie będą angażowani  pracownicy powyżej 60 roku życia lub                     

z istotnymi problemami zdrowotnymi (chyba, że sami wyrażają zgodę). 

3. Na pomieszczenie do odizolowania pracownika wskazującego objawy chorobowe zostaje 

wyznaczone odrębne pomieszczenie.  

4. Wszyscy pracownicy/nauczyciele zobowiązani są  do zapoznania  się z wytycznymi GIS, 

MZ, MEN oraz procedurą  postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem oraz 

potrzebnymi numerami telefonów (SANEPiD O rgan Prowadzący   i Organ  Nadzorujący, 

służby medyczne. 

 

5. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia  zakażenia CIVID – 19 

a. Pracownicy/nauczyciele w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie                         

ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną oraz powiadomić Dyrektora . W razie 

pogarszania się  stanu zdrowia zadzwonić  na pogotowie (999 lub 112) i poinformować, 

że mogą być zakażeni  koronawirusem. 

b. W przypadku wystąpienia u pracownika/nauczyciela  niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie Dyrektor niezwłocznie  odsuwa go od pracy.  Jeżeli niepokojące 

objawy  występują u nauczyciela  wstrzymuje również przyjmowanie uczniów do szkoły. 

Obowiązkowo powiadamia  Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Organ Prowadzący, 

Organ Nadzorujący, a pracownik/nauczyciel  stosuje się ściśle do wydanych instrukcji 

 i poleceń. 



c. Obszar, w którym poruszał  się i przebywał w/w pracownik/nauczyciel  poddaje się 

gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 

d. Należy stosować się ściśle do zaleceń SANEPiD- u przy ustalaniu wdrażania 

dodatkowych procedur w konkretnym przypadku. 

e. Przygotowuje się listę osób przebywających  w tym samym czasie z osobą podejrzaną  

o zakażenie,  zaleca się im stosowanie do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

f. Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do SANEPiD-u w celu konsultacji 

lub uzyskania porady. 

 

§ 11 

 

Pozostałe regulacje 

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców/opiekunów 

prawnych uczniów, a także, w niezbędnym zakresie, samych uczniów. 

 

 

Dyrektor SP 17 

Mirosława Leśniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK  nr 1 

 

GRAFIK  - zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  klas 1 – 3 

Gr.1:  kl. 2 - s. 12  

Gr.2 : kl. 1, 3 – s. 14 

 GR . 1  GR. 2  

 6.30 - 10.00 11.00 - 16.00 6.30 - 10.00 11.00 - 16.00 

Poniedziałek Mazurkiewicz M. Trybka J. Rączy M. Filipczak – 

Basara R. 

Wtorek Mazurkiewicz M. Trybka J. Rączy M. Błahut B. 

Środa Mazurkiewicz M. Trybka J. Rączy M. Błahut B. 

Czwartek Mazurkiewicz M. Trybka J. Rączy M. Filipczak – 

Basara R. 

Piątek Mazurkiewicz M. Trybka J. Rączy M. Filipczak – 

Basara R. 

 

Dyżury przed i po konsultacjach oraz zajęcia sportowe:  

 Nauczyciel  Godziny dyżuru Godziny zajęć 

sportowych dla 

dzieci 

świetlicowych 

Poniedziałek Błahut B. 13.00 - 16.00 --------------- 

Wtorek Czerwień - Mielnik I. 11.30 - 16.00 11.30 - 12.15 / gr. 1 

Środa Pałys M. 11.30 - 16.00 11.30 - 12.15 / gr. 2 

Czwartek Wilk G. 11.30 - 16.00 11.30 - 12.15 / gr. 1 

Piątek Warchałowski K. 11.30 - 16.00 11.30 - 12.15 / gr. 2 

 

 

Zajęcia dydaktyczne 10.00 – 11.00 

 25.05 – 28.05 29.05, 1.06 - 2.06 3.06 – 5.06 

Klasy 1 – s. 14 A. Ruszel - Hala A. Kukułka A. Kontek 

Klasy 2 – s. 12 M. Dolecka A. Niemiec L. Koryl 

Klasy 3 – s. 15 E. Pytel      M. Łyszczarz     E. Stanisławczyk 

 

 

 

 

  



ZAŁĄCZNIK  nr 2   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Deklaracja uczęszczania dziecka do szkoły  

w okresie pandemii COVID-19  
  

Deklaruję uczęszczanie ............................................................................................................................. ..………………..  

                                                                 (imię i nazwisko dziecka)                                                                    

na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 17  działającej w czasie stanu 

pandemii  COVID-19   

  

w godz. od ....................  do …........…..  od dnia .............................................................................................................  

  

Adres  zamieszkania dziecka   

  

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

                                                                                                      (miejscowość, ulica, numer domu)                          

I.  Dane rodziców/opiekunów dziecka  

Imiona i nazwiska 

rodziców/opiekunów:  ................................................................................................................................ 

Telefon do szybkiej komunikacji:   

Matka dziecka: tel.       .......................................................    Ojciec dziecka: tel. ………………………………  

 

II. Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu  

Matka dziecka  ......................................................................................................... oświadczam, że   
(imię i nazwisko)                                                                                                    

jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   

i zwalczaniem COVID-19    tak □   nie □    

   

Ojciec dziecka ............................................................................................................ oświadczam, że   
(imię i nazwisko)                                                                                                   

jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   

i zwalczaniem COVID-19   tak □ nie □      
 

III. Oświadczenie rodziców/opiekunów o przebywaniu na urlopie  
Oświadczam, że w chwili obecnej nie przebywam na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, 

wychowawczym, ani na zwolnieniu lekarskim.  

           
  

IV.   Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka  
Oświadczamy, że nasze Dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby.  

Ponadto nie miało świadomego kontaktu:  

a) z osobą chorą na koronawirusa  

b) z osobą będącą w izolacji  

c) z osobą przebywającą na kwarantannie.  

  

        

V.   Oświadczenie o pobycie Dziecka w szkole  

Oświadczam, że oddając Dziecko pod opiekę szkoły działającej w czasie stanu pandemii COVID-

19: jestem świadomy/świadoma* istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się 

COVID-19:  

a) dziecku  

b) rodzicom/opiekunom  

c) innym domownikom  

i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.   

  



           

VI.  Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu Dziecka   

Oświadczamy, że będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać własne Dziecko we wskazanych 

godzinach.   

            
VII.   Oświadczam, że jestem świadoma/my obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego  

panującego podczas sprawowania opieki w szkole.  

            
VIII.   Wyrażamy zgodę na codzienny pomiar temperatury u naszego Dziecka 2 x dziennie.  

            
  

IX.  Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.  

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1 i będę niezwłocznie informować 

dyrekcję placówki o zaistniałych zmianach.  

  

  

Rzeszów, dnia ......................                 ....................................                     …………………………  
                                                                                            podpis matki                                                        podpis ojca  
  
  
  
  

  
   

  
  
_______________  
1Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.)  ma następujące 

brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”  

*niewłaściwe skreślić  

 

                          

  



ZAŁĄCZNIK  nr 3 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby. 

W domu żadna osoba nie pozostaje w izolacji, nie przebywa na kwarantannie 

i dziecko  nie miało świadomego kontaktu z osobą chorą na koronawirusa. 

 

Rzeszów, ……………………….                                  …………………………………………… 

                           data                                                                            podpis rodzica 

 
 
 
 

 

 

ZAŁĄCZNIK  nr 4 

 

HARMONOGRAM  KONSULTACJI – KLASY 8 
 

 

PONIEDZIAŁEK  

s. 28 

WTOREK 

s. 28, s. 29 

ŚRODA 

s. 28 

CZWARTEK 

s. 28 

PIĄTEK 

s. 28 

14.00  

chemia  

(W.Ścibor) 

13.30  

j.polski 

8b, 8c 

(M.Wisz)  

 

j.polski 8a 

(D.Janicki) 

 

14.30  

historia  

(I.Sitarska) 

 

 

13.30 

 j.angielski  

8b 

(J.Horska) 

 

13.00  

j.angielski  

8a, 8c 

(M.Czepurko) 

14.50  

 j. niemiecki 

(M.Kata) 

14.20  

matematyka 

8a, 8c 

(A.Ciąpała) 

 

matematyka  

8b 

(A.Skoczylas) 

15.15  

 wos 

(A.Napiórkowska) 

14.15 

 fizyka 

(E.Barć) 

13.50  

geografia 

(M.Koziarz) 
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HARMONOGRAM  KONSULTACJI – KLASY 4 – 7   
 

(W trakcie opracowania) 

 

 

  



ZAŁĄCZNIK  nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Deklaracja uczęszczania dziecka do szkoły  

w okresie pandemii COVID-19  
  

Deklaruję uczęszczanie ............................................................................................................................. ..………………..  

                                                                 (imię i nazwisko dziecka)                                                                    

na konsultacje  w Szkole Podstawowej nr 17  działającej w czasie stanu pandemii   

COVID-19  od dnia .............................................................................................................   

 Adres  zamieszkania dziecka   

  
.............................................................................................................. ..........................................................................................   
                                                                                                      (miejscowość, ulica, numer domu)                          

I.Dane rodziców/opiekunów dziecka  

Imiona i nazwiska 

rodziców/opiekunów:  ................................................................................................................................

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

Telefon do szybkiej komunikacji:   

Matka dziecka: tel.       .......................................................    Ojciec dziecka: tel. ………………………………  

  

II.Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka  
Oświadczamy, że nasze Dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby.  

Ponadto nie miało świadomego kontaktu:  

a) z osobą chorą na koronawirusa  

b) z osobą będącą w izolacji  

c) z osobą przebywającą na kwarantannie.  

        

III. Oświadczenie o pobycie Dziecka w szkole  

Oświadczam, że oddając Dziecko pod opiekę szkoły działającej w czasie stanu pandemii COVID-

19: jestem świadomy/świadoma* istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się 

COVID-19:  

a) dziecku  

b) rodzicom/opiekunom  

c) innym domownikom  

i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.   

  

IV. Oświadczam, że jestem świadoma/my obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego 

panującego podczas sprawowania opieki w szkole.  
           

V.Wyrażamy zgodę na codzienny pomiar temperatury u naszego Dziecka.  

         

VI.Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.  

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1 i będę niezwłocznie informować 

dyrekcję placówki o zaistniałych zmianach.  

  

 Rzeszów, dnia ......................                 ....................................                     …………………………  
                                                                                      podpis matki                                                        podpis ojca  
  _______________  
1Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.)  ma następujące 

brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”  

*niewłaściwe skreślić  
 



ZAŁĄCZNIK  nr 7 

 

 

Deklaracja uczęszczania dziecka do szkoły  

w okresie pandemii COVID-19  
  

Deklaruję uczęszczanie ............................................................................................................................. ..………………..  

                                                                 (imię i nazwisko dziecka)                                                                    

na zajęcia rewalidacyjne w Szkole Podstawowej nr 17  działającej w czasie stanu pandemii   

COVID-19   

 w godz. od ....................  do …........…..  od dnia .............................................................................................................  

 Adres  zamieszkania dziecka   

  
............................................................................................................................. ...........................................................................  
                                                                                                      (miejscowość, ulica, numer domu)    

                      

I.Dane rodziców/opiekunów dziecka  

Imiona i nazwiska 

rodziców/opiekunów:  ................................................................................................................................

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

Telefon do szybkiej komunikacji:   

Matka dziecka: tel.       .......................................................    Ojciec dziecka: tel. ………………………………  

      

II.Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka  
Oświadczamy, że nasze Dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby.  

Ponadto nie miało świadomego kontaktu:  

a) z osobą chorą na koronawirusa  

b) z osobą będącą w izolacji  

c) z osobą przebywającą na kwarantannie.  

       

III.Oświadczenie o pobycie Dziecka w szkole  

Oświadczam, że oddając Dziecko pod opiekę szkoły działającej w czasie stanu pandemii COVID-

19: jestem świadomy/świadoma* istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się 

COVID-19:  

a) dziecku  

b) rodzicom/opiekunom  

c) innym domownikom  

i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.   

           

IV.Oświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu Dziecka   

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za dojazd i powrót mojego dziecka ze szkoły.   

  
V.Oświadczam, że jestem świadoma/my obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego 

panującego podczas sprawowania opieki w szkole.  

          
VI.Wyrażamy zgodę na codzienny pomiar temperatury u naszego Dziecka .  

 

 

 VII.  Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.  
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1 i będę niezwłocznie informować 

dyrekcję placówki o zaistniałych zmianach.  
 

 



  Rzeszów, dnia ......................                 ....................................                     …………………………  
                                                                                           podpis matki                                                        podpis ojca  
 ______________  
1Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.)  ma następujące 

brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”  
*niewłaściwe skreślić  

  

 

 

ZAŁĄCZNIK  nr 8 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Oświadczam, że jestem zdrowy, nie mam objawów żadnej choroby zakaźnej.  

Ponadto nie miałam/em  świadomego kontaktu:  

a) z osobą chorą na koronawirusa  

b) z osobą będącą w izolacji  

c) z osobą przebywającą na kwarantannie.  

 

2. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na pomiar temperatury * 
* właściwe podkreślić 

 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz zarządzeniami 

Dyrektora szkoły. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących wytycznych i zaleceń 

pracodawcy.  

 

4. Zobowiązuję się niezwłocznie informować dyrekcję placówki o zaistniałych zmianach.  

 

Rzeszów, ……………………………..                   ………………………………………..  
                                                                                                    Czytelny podpis pracownika 

 

 

 

 


