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Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i 

przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników 

w Szkole Podstawowej Nr 6 w Toruniu  

obowiązująca od 18 stycznia 2021 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 
1. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania 

i przeciwdziałania COVID-19 na czas obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (dalej: „Procedura”). 

Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Szkoła w miarę możliwości zapewnia służbom porządkowym oraz pracownikom dostęp do 

środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, przyłbice, rękawice jednorazowe) 

i preparatów do dezynfekcji rąk. 

3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie 

trwania epidemii COVID-19 

4. Wychowawca jest zobowiązany posiadać aktualne numery telefonów od wszystkich 

rodziców/opiekunów oraz oświadczenia dotyczące mierzenia temperatury dziecku 

stanowiące załącznik nr 1 do Procedury. 

5. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery 

telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych. 

6. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu 

zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie. 

7. W przypadku zmiany numeru telefonu przez rodzica, jest on zobowiązany do 

natychmiastowego poinformowania o tym fakcie wychowawcy lub sekretariatu placówki. 

8. Opiekunowie powinni udzielić pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka 

w każdym przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych załącznik nr 2. 

9. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i pracowników informuje 

najbliższą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia 

z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji stosuje 

się do wytycznych Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

10. Każdy pracownik/nauczyciel/opiekun jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania 

Procedury, podpisując (potwierdzenie zapoznania się - podpis). 

11. Każdorazowe wejście opiekuna/rodzica/interesanta do szkoły winno być wcześniej 

uzgodnione z sekretariatem lub osobami uwzględnionymi w załączniku nr 3 Kontakt 

telefoniczny umieszczony jest na stronie internetowej szkoły. 
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§ 2 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci 

 
1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

 objawów chorobowych i bez obniżonej odporności immunologicznej. W drodze do i ze 

szkoły opiekunowie i uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej. 

2. Zabrania się przyprowadzania ucznia i wstępu ucznia do szkoły, którego domownik 

przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

3. W budynku szkoły istnieje obowiązek dezynfekcji rąk wg. zamieszczonej przy 

dystrybutorze instrukcji oraz zasłaniania nosa i ust. 

4. Przed wejściem do sali lekcyjnej, pracownik wyznaczony przez dyrektora bada 

temperaturę dziecka z podejrzeniem objawów mogących wskazywać na zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2, używając do tego bezdotykowego termometru. Przy stwierdzeniu 

temperatury równej lub wyższej niż 37 stopni uczeń nie będzie mógł pozostać 

w szkole/przedszkolu i uczestniczyć w zajęciach (w sytuacjach budzących wątpliwości pomiar 

temperatury będzie dokonywany trzykrotnie). 

5. Dezynfekcja termometru bezdotykowego następuje po użyciu w danej grupie lub po 

wykonaniu dwudziestu pomiarów. 

6. Opiekunowie odprowadzający uczniów/przedszkolaków przekazują dziecko przed 

wyznaczonym wejściem do budynku szkoły wychowawcy lub wyznaczonej przez dyrektora 

osobie. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły (korytarz, 

szatnia). 

7. Dziecko będzie odbierane przez rodziców/opiekunów przy drzwiach wejściowych do 

szkoły bez wchodzenia do pomieszczeń wspólnych budynku szkoły. 

8. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzając dziecko do szkoły są zobowiązani zachować 

następujące zasady: 

a) jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi; 

b) zachować dystans społeczny względem pracowników szkoły, uczniów i innych 

opiekunów wynoszący min. 1.5 m; 

c) dziecko powinno być przekazane/odebrane w maksymalnie krótkim czasie; 

d) bezzwłoczne opuszczenie terenu boiska, unikanie zgrupowań. 

9.  Jeżeli opiekun chce odebrać dziecko przed zakończeniem zajęć informuje o tym 

pracownika szkoły przy drzwiach wejściowych/ ewent. telefonicznie i oczekuje na dziecko 

przed budynkiem. 
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§ 3 

Organizacja zajęć 

 
1. Wszyscy dorośli pracujący w szkole oraz uczniowie klas i wychowankowie oddziałów 

przedszkolnych zobowiązani są  do noszenia maseczek w częściach wspólnych szkoły: hole, 

biblioteka, toalety, korytarze, sekretariat, pokój nauczycielski 

2. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć 

i oczekują na boisku na dzwonek rozpoczynający daną lekcję. 

3. Nauczyciel rozpoczynający zajęcia z klasą schodzi po uczniów, prowadzi do szatni, 

a następnie do wyznaczonej dla klasy sali lekcyjnej. 

4. Uczniowie korzystają z oddzielnych wejść do szkoły: 

 

Klasa Nr wejścia do szkoły Miejsce oczekiwania 
na nauczyciela 

1a, 1b,2a, 2b, 3b Wejście nr 2 Boisko przy placu 
zabaw 

2c, 3 a, 3c Wejście nr 3 Duże boisko szkolne 

 
5. Oddzielne szatnie dla poszczególnych klas: 

Klasa Szatnia 

1a 105 

1b 111 

2a 011 

2b 106 

2c Boks nr 1 w szatni  

3a Boks nr 2 w szatni  

3c Boks nr 3 w szatni 

3b 006 

 

6. Poszczególne klasy będą przebywać w tej samej sali w ciągu całego dnia, z wyjątkiem 

zajęć informatycznych i wychowania fizycznego. 

 
Klasa/grupa sala 

3-latki 008 

4,5-latki 002 

6-latki 003 

1a, 1b 208 

2a, 3a 202 

2b, 2c 205 

3c, 3b 201 



4 
 

7. Nauczyciel klas I-III organizuje przerwy dla swojej klasy stosownie do potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż co 45 min.  

8. Miejsca spędzania przerw dla poszczególnych klas: 

 

9. Wskazane jest, aby uczniowie spędzali przerwy na świeżym powietrzu. 

10. W sali której przebywa grupa, usunięte są przedmioty i sprzęty których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, kredki, kartki, klocki, 

liczmany). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, terapeutyczne i inne 

dydaktyczne należy je dokładnie wyczyścić lub zdezynfekować po każdym użyciu. 

11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

12. Uczeń nie może przynosić ze sobą i zabierać z placówki zbędnych przedmiotów lub 

zabawek. 

13. Zadaniem nauczycieli/specjalistów jest informowanie dzieci/uczniów o obowiązujących 

w szkole zasadach postępowania w czasie zagrożenia zakażeniem COVID-19, m.in. 

o zakazie dotykania oczu, nosa i ust, nie podawaniu ręki podczas witania, żegnania czy 

zabaw. 

14. W trakcie zajęć każdy uczestnik jest zobowiązany podczas kaszlu i kichania do zasłaniania 

ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie do umycia rąk. 

15. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

16. W miarę możliwości nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zobowiązani zachowywać 

dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1.5 m. 

§ 4 

Zajęcia specjalistyczne /logopeda, pedagog, terapeuta/ 

 
1. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. 

2. Każde dziecko/ uczeń na zajęcia przychodzi z własnymi przyborami (klej, nożyczki, kredki 

itp.) 

3. Każde dziecko dezynfekuje ręce przed i po zajęciach. 

4. W trakcie zajęć/ kontaktów z uczniami prowadzący w miarę możliwości osłania usta i nos, 

zakłada rękawiczki. 

Klasa hol 

1a,1b Hol II piętro przy sali 208 

2a, 3a Hol I piętro przy wejściu do sali gim. 

3c, 3b Hol II piętro przy sali 216 

2b, 2c Hol II piętro przy sali 205 
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5. Pomoce terapeutyczne używane podczas zajęć będą systematycznie dezynfekowane. 

6. Gabinet będzie wietrzony po każdych zajęciach. 

7. Dzieci/uczniowie siedzą w bezpiecznej odległości. 

8.  Ogranicza się do minimum udział rodziców/opiekunów w zajęciach, z wyjątkiem 

uzasadnionych przypadków po uprzednim umówieniu się i zachowaniu wszelkich środków 

ostrożności. 

 
§ 5 

Sala gimnastyczna/boisko 

 
1. Sprzęty  znajdujące się na boisku szkolnym, sali gimnastycznej są  regularnie czyszczone 

z użyciem detergentu lub dezynfekowane, a  jeśli nie ma  takiej możliwości są wyłączone 

z używania. 

2. W dużej sali mogą ćwiczyć podczas zajęć wych.fiz. jednocześnie dwie klasy. Sala 

podzielona zostaje na dwie strefy. 

3. W małej sali gimnastycznej ćwiczy tylko jedna klasa. 

4. Należy wykorzystywać do zajęć wychowania fizycznego trzy boiska szkolne. 

5. Wietrzenie sali gimnastycznej odbywa się co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, 

a w razie potrzeby także podczas zajęć. 

6. Ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

7. Z placu zabaw korzystać mogą tylko wychowankowie oddziałów przedszkolnych i klas 
pierwszych. 

8. Klasa sportowa o profilu judo realizuje szkolenie sportowe w ilości 6 godzin w salach 
gimnastycznych lub na boisku szkolnym oraz 4 godziny zdalnie zgodnie z programem 
szkolenia sportowego i zmienionym planem lekcji. 

 
§ 6 

Szatnia / szafki uczniów 

 
1. Uczniowie klas I-III korzystają z szafek, tam gdzie istnieje taka możliwość 

(patrz: § 3 pkt 5.) 

2. W celu realizacji zajęć wychowania fizycznego dla każdej klasy przydzielona jest jedna 

szatnia. 

 
§ 7 

Świetlica 

 
1. W pierwszej kolejności z opieki świetlicy szkolnej mogą korzystać dzieci, których rodzice 

pracują zawodowo i którzy zgłosili potrzebę korzystania z opieki świetlicowej za pomocą 

wypełnionych i dostarczonych Kart Zapisu. 

2. Na terenie świetlicy szkolnej nie przebywają osoby z zewnątrz nie będące pracownikami. 
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3. Przyprowadzanie i odbiór ucznia ze świetlicy odbywa się tak jak określono w § 2 ( rodzic 

oczekuje na dziecko przy wejściu do szkoły, wcześniej informując telefonicznie 

wychowawcę świetlicy. Dziecko sprowadzane jest przez pracownika szkoły lub 

wychowawcę do szatni, a następnie jest kierowane do rodzica. 

4.  Dziecko, które samo wychodzi ze świetlicy udaje się do szatni, ubiera się i wychodzi. Jeśli 

więcej uczniów w tym samym czasie wychodzi ze świetlicy, wychowawca wypuszcza je 

w 3-5 – minutowych odstępach. 

5. Gry i zabawki po każdorazowym użyciu powinny, o ile to możliwe, być zdezynfekowane 

lub odłożone w wyznaczonym miejscu do późniejszej dezynfekcji. 

6. Co godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której prowadzone są zajęcia. W przypadku dużej 

ilości uczniów, jeden z opiekunów prowadzi zajęcia opiekuńcze na boisku lub w innej, 

wolnej sali. 

7. Zabrania się dzieciom przynoszenia do świetlicy własnych zabawek czy ulubionych 

przedmiotów. Obowiązuje również całkowity zakaz wyjmowania i używania telefonów 

komórkowych. 

8. Pod opieką nauczyciela dzieci mogą zjeść w świetlicy drugie śniadanie z zachowaniem 

wszelkich zasad higieny. 

 
§ 8 

Pracownicy szkoły 

 
1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć 

wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem. 

2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami, uczniami z osobami z zewnątrz 

z zachowaniem dystansu odległości. 

3. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), powinien być 

zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego 

w worek. 

4. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je 

spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji. 

5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku (przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne) 

należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku 

należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować. 

6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się 

COVID-19. 

7. Codziennie (w razie potrzeby częściej) zobowiązuje się pracowników obsługi do: 

a) utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy), 

b) dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki, 

c) dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł, 

d) dezynfekcji toalet, 
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e) dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie 

i sali przedszkolnej. 

8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów 

9. Do obowiązków personelu obsługi należy także: 

a) sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych 

przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i ich bieżące 

uzupełnianie, 

b) napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich 

mycie i dezynfekowanie, 

c) wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie 

i dezynfekcja. 

10. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl 

 
§ 9 

Gastronomia 

 
1. Pracownicy zachowują odległość stanowisk pracy wynoszącą min. 1,5 m i wykonują pracę 

z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka lub przyłbica). Zwracają szczególną uwagę na 

utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, 

naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

2. Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy 

krzeseł po każdej grupie. 

 
Dzień tygodnia Godzina Stołówka 1 Stołówka 2 

 
 

Poniedziałek 
 

11.15 - 11.35 2 A 2 C 

11.40 - 12.00 2 B 3 B 

12.35 - 12.55 3 A 1 B 

13.00 - 13.20 3 C 1 A 

Wtorek 
 

11.15 - 11.35 2 A 1 A 

11.40 - 12.00 2 B 3 C 

12.35 - 12.55 3 A 1 B 

13.00 - 13.20 3 B 2 C 

Środa 
 

11.15 - 11.35 2 B 2 C 

11.40 - 12.00 2 A 3 B 
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12.35 - 12.55 3 A 1 B 

13.00 - 13.20 3 C 1 A 

Czwartek 
 

11.15 - 11.35 2 A 1 A 

11.40 - 12.00 2 B 3 C 

12.35 - 12.55 3 A 1 B 

13.00 - 13.20 3 B 2 C 

Piątek 
 

11.15 - 11.35 3 A 1 A 

11.40 - 12.00 2 B 3 B 

12.35 - 12.55 2 A 1 B 

13.00 - 13.20 3 C 2 C 

 
3. Przed wejściem do stołówki każda osoba zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk 

środkiem znajdującym się przy wejściu. 

4. Wydawanie posiłków: uczniowie schodzą do stołówki, ustawiają się w kolejce 

z zachowaniem 1,5 m odstępu – dyżurujący nauczyciel wpuszcza dzieci z zachowaniem 

odległości. 

5. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w jadalni szkolnej, zachowując odpowiedni odstęp. 

6. Posiłek podaje pracownik kuchni.  

7. Po zakończeniu posiłku, po każdej grupie uczniów dokonuje się dezynfekcji powierzchni 

stołów oraz krzeseł, przy których były spożywane posiłki. 

8. Dzieci nie wnoszą do jadalni pojemników z własnym jedzeniem oraz napojów. 

9. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu 

w temperaturze min. 60°C lub wyparzane. 

10. Pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji i bieżącego czyszczenia wszelkich sprzętów 

kuchennych, stanowisk pracy, opakowań produktów, itp. 

 
§ 10 

Biblioteka 

 
1. Wypożyczenia i zwroty książek odbywać się będą według następującego harmonogramu: 

 
 

Dzień tygodnia Klasa 

Poniedziałek klasy 2 (od 2. semestru również klasy 1) 

Wtorek klasy 3 

Środa klasy 4 

Czwartek klasy 5 i 6 

Piątek klasy 7 i 8 
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2. Do odwołania zawiesza się możliwość korzystania z czytelni oraz wolnego dostępu do 

zbiorów. 

3. Wypożyczenia i zwroty odbywają się przy stoliku ustawionym w  drzwiach  wejściowych 

do biblioteki. 

4. W pomieszczeniu biblioteki ma prawo przebywać wyłącznie nauczyciel bibliotekarz. 

5. Czytelnicy podchodzą do stolika pojedynczo, kolejne osoby czekają w holu przed wejściem 

do korytarzyka przy bibliotece zachowując przepisową odległość (1,5 – 2 m). 

6. W holu mogą przebywać w tym samym czasie maksymalnie trzy osoby oczekujące. 

7. W celu wypożyczenia lektur dopuszcza się możliwość równoczesnego oczekiwania w holu 

na wypożyczenie wszystkich uczniów jednej klasy. 

8. Zarówno nauczyciel bibliotekarz, jak i korzystający z biblioteki, zobowiązani są do 

stosowania obowiązkowych zabezpieczeń: maseczka/przyłbica, rękawiczki jednorazowe 

oraz systematycznego dezynfekowania dłoni. 

9. Książki oddawane przez czytelników umieszczane są w kartonach opatrzonych datą 

zwrotu oraz poddawane 48- godzinnej kwarantannie; po upływie okresu kwarantanny 

bibliotekarz dokonuje odpisu zwrotów z konta czytelnika oraz włącza książki do zbiorów biblioteki. 

10. Po każdym czytelniku nauczyciel bibliotekarz dezynfekuje stanowisko i dopiero wówczas 

prosi następną osobę. 

11. Pomieszczenie biblioteki będzie systematycznie wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

12. W pozostałych kwestiach niewymienionych w niniejszym dokumencie, zastosowanie mają 

przepisy Regulaminu Biblioteki Szkolnej. 

 
§ 11 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

 
1. Pomieszczenie przeznaczone do odizolowania dziecka, u którego podejrzewa się 

wystąpienie objawów chorobowych COVID-19, znajduje się w sali numer 221 na 2 piętrze. 

Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie wyznaczeni pracownicy szkoły (do godz.14.00 - 

p. Katarzyna Kordowska, od 14.00 - p. Katarzyna Kochanowicz). 

2. Po zauważeniu symptomów choroby u dziecka (kaszel, gorączka, złe samopoczucie) 

wychowawca podaje mu maseczkę. Osoba ta niezwłocznie zostaje odizolowana od 

pozostałych dzieci. Wyznaczona osoba pozostaje z nim zachowując bezpieczną odległość 

do momentu odebrania dziecka przez rodzica. 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych należy niezwłocznie 

powiadomić opiekunów ucznia w celu pilnego odebrania dziecka. Obowiązek ten ciąży 

przede wszystkim na nauczycielu i dyrektorze. 

4. Jeśli rodzic nie odbierze telefonu i nie oddzwoni w ciągu 15 minut, dyrektor lub osoba 

przez niego upoważniona dzwoni na pogotowie. 

5. Po każdym użyciu izolatki w związku z podejrzeniem zakażenia izolatkę należy 

zdezynfekować stosując przy tym środki ochrony osobistej. 
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§ 12 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

 
1. Do pracy w placówce mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. W drodze do i ze szkoły pracownicy przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

COVID-19, pracownik niezwłocznie odsuwany jest od pracy. 

3. Pracownik, u którego zdiagnozowano objawy chorobowe bezzwłocznie opuszcza teren 

szkoły i udaje się do lekarza w celu zdiagnozowania dolegliwości. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddany zostanie gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji, w szczególności powierzchnie dotykowe takie jak klamki, 

poręcze, uchwyty, itp. 

§ 13 

Zawieszenie zajęć 

 
1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas 

określony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone 

zdrowie uczniów. 

par. 18 Rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. Dz.U.2020.07.01 

2. Zgoda i opinie mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku 

treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub 

w inny sposób. 

3. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, 

klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub 

poszczególnych zajęć. 

 
§ 14 

Pozostałe regulacje 

 
1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się 

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

2. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane 

rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły. 

3. Na czas epidemii COVID-19 wywiadówki mogą być prowadzone w formie zdalnej. 

4. Zakazuje się organizacji wyjść, wycieczek, wizyt w teatrach itp. 

5. Nauczyciele uczący w klasach VIII zobowiązani są do prowadzenia dla uczniów konsultacji 

indywidualnych lub w małych grupach. 
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6. Konsultacje odbywają się z inicjatywy nauczyciela lub na wniosek uczniów. 

7. Każde konsultacje należy zgłosić dzień wcześniej do sekretariatu szkoły z podaniem 

nazwisk uczniów, dnia, godziny i numeru sali, w których będą prowadzone. 

8. Uczniowie i nauczyciele przestrzegają zasad związanych z zapobieganiem 
i przeciwdziałaniem Covid 19 (maseczki ochronne,  przyłbice, rękawice  jednorazowe, 
dystans 1,5 m, dezynfekcja rąk). 
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Załącznik 1 do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania 

i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców pracowników w Szkole Podstawowej 

Nr 6 w Toruniu. 

 

Toruń, dnia …………………….. 

………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna ucznia 

………………………………….. 

adres 

Oświadczenie 

 
Niniejszym oświadczam, że w przypadku zagrożenia spowodowanego epidemią COVID-19 

na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Toruniu, bądź w razie zaobserwowania u ucznia 

………………………………………………………………………………………….. niepokojących objawów choroby, 

należy kontaktować się ze mną pod numerem telefonu: …………………………………………………………. 

 

…………………………………… 

/ podpis/ 
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Załącznik 2 do Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania 

i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców pracowników w Szkole Podstawowej 

Nr 6 w Toruniu. 

Toruń, dnia …………………….. 
 
 
 
 
 

Zgoda opiekuna 

na pomiar temperatury ciała ucznia 

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych 

 
Niniejszym wyrażam zgodę, aby w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych mogących sugerować zakażenie COVID-19 u ucznia………………………..………………….. 

dokonano mu pomiaru temperatury. 

 
 
 

…………………………………… 

/ podpis/
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Załącznik    3   do    Wewnętrznej    procedury    bezpieczeństwa    dotyczącej    zapobiegania   

i      przeciwdziałania      COVID-19      wśród      uczniów,      ich       rodziców       i      pracowników 

w Szkole Podstawowej Nr 6 w Toruniu. 

 

 sp6@sp6torun.edu.pl

 e- dziennik

 służbowe e-mail/e nauczycieli

 
 DYREKTOR mgr Anna Karaś (56) 623-12-14 wew. 29

 WICEDYREKTOR mgr Marzena Stolińska (56) 623-12-14 wew. 28

 SEKRETARIAT (56) 623-12-14 wew. 20 790-873-286

 KIEROWNIK GOSPODARCZY Barbara Anusiak (56) 623-12-14 wew. 33

 INTENDENT Danuta Wawrzonkowska (56) 623-12-14 wew. 31

 LOGOPEDA mgr Agnieszka Jeżewska(56) 623-12-14 wew. 35

 PEDAGOG mgr Małgorzata Kusińska 530-741-240

 TERAPEUTA mgr Beata Szczepankiewicz 530-741-245

 POKÓJ NAUCZYCIELSKI (56) 623-12-14 wew. 30

 PIELĘGNIARKA mgr Anna Kamińska (56) 623-12-14 wew. 32

 PRZEDSZKOLE 535-574-982

 ŚWIETLICA 530-741-214

 BIBLIOTEKA mgr Renata Sutkowska (56) 623-12-14 wew. 26

 SALA GIMNASTYCZNA (56) 623-12-14 wew. 22

 KONSERWATOR Mirosław Kasiński (56) 623-12-14 wew. 21

mailto:sp6@sp6torun.edu.pl
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