
 

  

  

  

  

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY   

w Szkole Podstawowej  im. bł. ks. Józefa Kowalskiego w Siedliskach 

w czasie pandemii  COVID-19 
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I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin został opracowany na potrzeby działania Szkoły Podstawowej  

im. bł. ks. Józefa  Kowalskiego w Siedliskach w okresie trwania pandemii - COVID-19. 

Regulamin  ma na celu usprawnienie bezpiecznego funkcjonowania szkoły  tak, aby w jak 

najbardziej optymalny i możliwy do zrealizowania sposób zapobiec zakażeniom  

i rozprzestrzenianiu się wirusa.   

2. Za opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem Regulaminu  odpowiada Dyrektor 

Szkoły.  

3. Do przestrzegania postanowień Regulaminu  zobowiązani są wszyscy nauczyciele, 

pracownicy, uczniowie oraz rodzice.   

4. Uczniowie, rodzice zostają zapoznani  przez wychowawców klas z Regulaminem 

obowiązującym w szkole  poprzez e-dziennik i stronę internetową szkoły. 

5. Regulamin obowiązuje od  dnia 1września 2020 r. do czasu odwołania pandemii na terenie 

kraju.  

6. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna 

się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym,   

zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć.  

7. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami  ustalonymi przez 

Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.  

8. W szkole wobec faktu niemożności zachowania właściwego dystansu wprowadza się 

obowiązek stosowania osłony ust i nosa ( korytarze, szatnia).  

9. Zajęcia wychowania fizycznego w miarę możliwości będą organizowane na powietrzu.   

 

Regulamin zostały opracowany  na podstawie : 

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

- Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),  

- Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r.  w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

 i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) 

- Rozporządzenia MEN  z dnia  20 marca  2020r.  w sprawie szczegółowych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. 

poz. 493, z poz. zm.)  

 

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 

1. W szkole przebywa określona liczba uczniów, ustalona przez dyrektora po 

uzgodnieniu z  Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Organem Prowadzącym. 

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji.  
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3. Zakazane jest przyprowadzanie do szkoły dzieci, które w ciągu ostatnich dwóch 

tygodni miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, a także jeżeli osoby,  

z którymi dziecko zamieszkuje przebywają lub przebywały na przymusowej 

kwarantannie lub izolacji. 

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

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze 

do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania  w przestrzeni publicznej.  

5. Uczniowie przewlekle chorzy (w tym alergicy) mogą uczestniczyć w zajęciach  

w szkole, po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza sprawującego nad nimi 

opiekę zdrowotną. 

6. Rodzice/opiekunowie umożliwiają szybki i skuteczny kontakt telefoniczny szkoły 

z nimi w nagłym przypadku. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych 

teleadresowych rodzic/opiekun jest zobowiązany do jak najszybszego 

poinformowania o tym szkoły.  

7. Uczniowie poszczególnych oddziałów odbywają kolejne lekcje w jednym 

pomieszczeniu - swoich, wyznaczonych salach. Uczniowie przechodzą jedynie na 

zajęcia wychowania fizycznego i do pracowni informatycznej.  

W sprzyjających warunkach pogodowych zajęcia edukacyjne  mogą być również 

organizowane na świeżym powietrzu.  

8. Uczniowie poszczególnych oddziałów spędzają przerwy w wyznaczonych strefach 

pod opieką dyżurujących nauczycieli.  

9. Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na 

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

10. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  

w których nie można zachować dystansu, ograniczone do absolutnego minimum 

będą ćwiczenia i gry kontaktowe. 

12.  Organizacja zajęć wychowawczo- opiekuńczych , nauki,  zajęć rewalidacyjnych  

 i konsultacji będzie zorganizowana tak, aby zapobiec  kontaktowaniu się ze sobą 

i  przemieszczaniu dużej grupy  dzieci  w celu ograniczenia  ryzyka przenoszenia 

wirusa.  

 

III. ZASADY PRZYPROWADZANIA ORAZ ODBIERANIA DZIECI 

1. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do wytycznych zawartych 

w Procedurze pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do szkoły   

z winy rodzica/opiekuna.  

2. Szkoła  otwarta będzie w godzinach 7.00 -17.00, a oddziały przedszkolne  

w godzinach 6.00 – 17. 00  

3. Uczniowie powinny być przyprowadzani/ przywożeni  do szkoły  zgodnie  

z planem lekcji ustalonym dla danej klasy. 
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4. Przy wejściu do szkoły sprawdzana jest dziecku temperatura  przy użyciu 

termometru bezdotykowego. Jeżeli rodzic/uczeń  odmawia lub dziecko ma 

temperaturę powyżej 37.5º C nie może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, 

opiekuńczych, specjalistycznych i konsultacjach  na terenie szkoły.  

5. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja 

o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren 

szkoły. 

6. Osoby przebywające w szkole, w czasie korzystania z przestrzeni wspólnych- 

szatni, korytarza i na lekcji, gdy do ucznia podchodzi nauczyciel,  mają obowiązek 

zasłaniania nosa, ust i dezynfekowania rąk. Na lekcji po zajęciu miejsca w ławce 

uczeń zdejmuje maseczkę,  chyba że w danym dniu sytuacja będzie tego 

wymagała. Taka decyzję  każdorazowo będzie podejmował  nauczyciel.  

7. Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie na terenie szkoły osób 

trzecich. W sytuacji konieczności wejścia do szkoły, swoje przybycie sygnalizują 

dzwonkiem przy drzwiach wejściowych. Wchodzący są zobowiązani do: - użycia 

płynu dezynfekującego znajdującego się przy wejściu, - zachowania wszelkich 

środków ostrożności, w tym osłony ust i nosa, użycia rękawiczek jednorazowych.  

8. Rodzice uczniów  nie mogą wchodzić z dziećmi  do budynku szkoły. Natomiast po 

południu prosimy o nieprzedłużanie odbioru dziecka z powodu ograniczenia do 

minimum liczby dodatkowych osób w szkole.  

9. Dzieci mają mieć obuwie zmienne do używania tylko i wyłącznie w szkole, 

niedopuszczalne  jest zabieranie obuwia zmiennego do domu i przynoszenie 

codziennie do placówki.  

10. W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do szkoły  

jakichkolwiek  przedmiotów poza podręcznikami i przyborami niezbędnymi do 

udziału w zajęciach.   

11. Rodzice oczekują na odebranie dziecka przed budynkiem.  

12. Dziecko/ grupa uczniów/klasa  po wyjściu z szatni kieruje się wprost do 

wyznaczonej sali.  

13. Jeśli uczeń  manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby 

rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do 

natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły.  

14. Wszelkie informacje rodzice uzyskują od nauczycieli poprzez kontakt 

telefoniczny, dziennik elektroniczny, komunikatory internetowe.  

15. Rodzice zobowiązani są  do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, 

które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru 

dziecka ze szkoły. 
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IV. ZASADY KORZYSTANIA Z JADALNI 

  

1. Dla zachowania odpowiedniego dystansu posiłki wydawane są wielozmianowo, 

zgodnie z ustalonym harmonogramem (grupami).  

2. Przed wejściem do jadalni nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by dzieci 

dokładnie  umyły ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia 

rąk.   

3. Nauczyciel może wejść z dziećmi do jadalni dopiero po upewnieniu się, czy:  

z pomieszczenia wyszła poprzednia grupa, pracownik kuchni wykonał zabiegi 

higieniczno-sanitarne po opuszczeniu jadalni przez poprzednią grupę (dezynfekcja 

blatów stołów i poręczy krzeseł).  

6. W jadalni nauczyciel pilnuje, by dzieci zajęły wyznaczone miejsca i nie wstawały 

od stolików. Przy jednym stoliku z posiłków korzystają uczniowie z jednej grupy 

/ klasy.  

7. Posiłki podawane będą dzieciom w pojemnikach jednorazowych lub na naczyniach 

mytych i wyparzanych. 

 

                V. ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW/BOISKA 

  

1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw/boiska tylko pod nadzorem nauczyciela.  

2. W czasie pobytu dzieci na placu, boisku  nauczyciel czuwa nad ich 

bezpieczeństwem   oraz organizuje im warunki do bezpiecznej zabawy.  

3. Wyjście grup na plac zabaw, boisko  odbywa się w systemie zmianowym .  

4. Na placu zabaw w tym samym czasie może przebywać tylko jedna funkcjonująca 

w przedszkolu/szkole    grupa. Na boisku szkolnym w tym samym czasie może 

przebywać większa grupa uczniów.  

5. Każdego dnia sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub dezynfekowany.    

7. Po powrocie z placu, boiska  dzieci dokładnie myją ręce.    

VI. ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W BIBLIOTECE 

1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie. Osoby z zewnątrz, 

zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób  

z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać 

z biblioteki szkolnej.   

2. Wchodząc do biblioteki, uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel 

– bibliotekarz pracuje w środkach ochrony osobistej.  

3. Oddawane książki przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim 

można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.   

4. W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu  

1.5 m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.   
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VII. STOSOWANIE ZASAD HIGIENY PRZEZ DZIECI 

1. Dzieci mają zapewniony stały dostęp do środków higieny osobistej  

w pomieszczeniach  sanitarno-higienicznych, z których korzystają.   

2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stosowanie podstawowych zasad 

zapobiegawczych przez  dzieci, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka 

zakażeniem.  

3. Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny, 

zaczynając każdy dzień pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. 

Podczas zajęć prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci powinien 

zwrócić ich uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy  kasłaniu.  

4. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci powinny często i regularnie myć ręce, 

szczególnie:  

1) przed i po jedzeniu,   

2) po skorzystaniu z toalety,  

3) po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania,  

4) po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły 

zostać zanieczyszczone  (dzieci mogą być nosicielem wirusa lub 

chorować bezobjawowo),  

5) po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.   

6. W razie potrzeby nauczyciel demonstruje dzieciom jak poprawnie należy  myć 

ręce.  

VIII. DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ 

  

1. Szkoła  wyposażona jest w środki dezynfekujące zaakceptowane przez Główny 

Inspektorat  Sanitarny. Środki te dostosowane są do specyfiki działalności 

placówki, a jednocześnie nieszkodliwe dla dzieci. Działają bakteriobójczo, 

wirusobójczo i grzybobójczo. Środki te nie wymagają spłukiwania.   

2. Pomieszczenia dezynfekowane są na bieżąco, przynajmniej 2 razy w ciągu dnia 

lub częściej w miarę potrzeb. Jednocześnie prowadzona jest dezynfekcja również 

wtedy, gdy jest wymagana interwencja środkami odkażającymi w konkretnych 

sytuacjach (sytuacja zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa).  

3. Dezynfekcja przeprowadzana jest w szczególności:   

a) przed posiłkami,   

b) w czasie przerwy,   

c) w codziennych działaniach oczyszczania powierzchni dotykowych (stoły, 

uchwyty meblowe,  klamki, włączniki światła, poręcze, sanitariaty) - 

minimum 2 razy dziennie.  

4. Wszystkie działania związane z dezynfekcją pomieszczeń prowadzone są przy 

należytej staranności, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. 
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IX. ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLLICY SZKOLNEJ 

1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych  

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub  w izolacji w warunkach domowych.             

2. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci                                    

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po  

przeprowadzeniu dezynfekcji.  

3. Dziecko uczęszczające do świetlicy jest odbierane przez wychowawcę od rodzica/ 

opiekuna prawnego z wyznaczonej przez dyrektora strefy lub nauczyciela po 

skończonych lekcjach. 

4. Rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko ze świetlicy, po uprzednim 

skontaktowaniu się z opiekunem świetlicy. Przybycie po dziecko sygnalizuje 

dzwonkiem przy drzwiach wejściowych.   

5. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający  

łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

6. Wychowankowie pracują w wyznaczonych strefach oraz w miarę możliwości  przy 

stolikach w stałych miejscach. 

7. Pomoce dydaktyczne używane przez dziecko w świetlicy szkolnej dezynfekowane 

po dniu pobytu dziecka.  

8. W przypadku gdy podczas zajęć świetlicowych uczeń korzysta z własnych 

 przyborów szkolnych, nie może wymieniać się nimi z innymi uczniami. Rodzice 

dziecka są zaś zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych  

w szkole pomocy.  

9. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych  

są dokładnie czyszczone i dezynfekowane po zakończonych zajęciach.  

10. Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek przez dzieci.  

11. W świetlicy pozostają jedynie takie zabawki, wyposażenie i sprzęt, który  

można zdezynfekować.  

12. Nauczyciele – opiekunowie używają rękawiczek przy zabiegach przy dziecku (np. 

w razie konieczności udzielenia pomocy lub przebrania).  

13. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów COVID-19 (np. gorączka, 

kaszel, duszności) dziecko jest izolowane w odrębnym pomieszczeniu  

(tzw. Izolatce) natychmiast powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych. 
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Rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły i poinformować 

dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.   

14. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się drogą elektroniczną tzn.  

mailowo, telefonicznie, poprzez komunikatory internetowe. 

 

X. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

COVID-19 U DZIECKA/PRACOWNIKA 

  

1. Wszystkie działania w przypadku pojawienia się symptomów chorobowych  

u dziecka są prowadzone w poszanowaniu praw i godności dziecka. 

Najwyższym celem tych działań powinno być bezpieczeństwo wszystkich osób 

w placówce i dobro dziecka. 

2. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem a mianowicie wystąpienia 

objawów ze strony układu oddechowego - suchy kaszel, ból mięśni, problemy  

z oddychaniem z towarzyszącą gorączką  37. 5 o C – 38 o C (mierzona 

termometrem bezdotykowym lub innym, dziecko jest izolowane w odrębnym 

pomieszczeniu (tzw. Izolatce). Natychmiast powiadamia się rodziców/opiekunów 

prawnych. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły  

i poinformować dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.   

3. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się drogą elektroniczną tzn.  

mailowo, telefonicznie, poprzez komunikatory internetowe. 

4. W przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 dziecka lub pracownika  do 

dyspozycji nauczycieli i pracowników  dostępne są numery telefonów do stacji 

sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych. 

5. W sytuacji gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy nauczyciela lub 

innego pracownika szkoły i zaobserwuje on co najmniej jeden z objawów 

mogących świadczyć o zakażeniu powinien:  

• osłonić usta i nos maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę 

ochronną dla otoczenia,   

• jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną,    

• do czasu otrzymania pomocy odizolować się od dzieci i innych osób 

pracujących  w szkole  

• powiadomić dyrektora  o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach,  dalszy 

tryb postępowania określi Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,  

• w przypadku gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad 

grupą przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora.  
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6. W sytuacji gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy dziecka:   

1) nauczyciel opiekujący się grupą natychmiast powiadamia dyrektora  o złym 

samopoczuciu dziecka i występujących objawach,  

2) osoba wyznaczona bezzwłocznie zaprowadza dziecko do wyznaczonego 

pomieszczenia zapewniającego izolację,  

3) dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona zawiadamia Rodziców  

o podejmowanych działaniach i Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,  

4) nauczyciel grupy pozostaje z resztą dzieci w sali zapewniając im opiekę  

i bezpieczeństwo,  

5) osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku 

maskę i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch lub kombinezon ochronny,  

rękawiczki i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do odwołania,  

6) po przyjeździe Rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują 

Rodzice i postępują zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej,  

7) decyzja w sprawie osób (dzieci, pracowników), które miały bliski kontakt  

z podejrzanym  o zakażenie dzieckiem lub pracownikiem  powinna zostać 

podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, pracownikami oraz rodzicami 

dzieci uczęszczających do szkoły.  

  

 Decydując się na przyprowadzanie dziecka do szkoły, rodzic oświadcza iż: 

1. Zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania wymienionych powyżej zasad,   

2. Akceptuje podejmowanie przez pracowników szkoły zawartych powyżej 

procedur,    

3. Zobowiązuje się do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych 

przez pracowników szkoły, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak 

najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich uczniów oraz 

dla osób przebywających. 

   
 

SZKOŁA ZASTRZEGA SOBIE, ŻE REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY 

MOŻE ULEC ZMIANIE 

 

 
                                                                                  Zatwierdzam do realizacji od 01-09-2020r. 
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OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn  

…………………………………………………………………………………………… 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19  oraz nikt z członków najbliższej 

rodziny.  

Podejmując decyzję o wysłaniu mojego dziecka do szkoły mimo wprowadzonych w szkole 

obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na 

terenie placówki może dojść do zakażenia Covid – 19. 

 

Ponadto oświadczam, że : 

 

 przyprowadzane przeze mnie dziecko jest w pełni zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, gorączka), 

 

 dziecko jest przyprowadzane /odbierane przez osoby zdrowe , 

 

 ani ja/my ani nikt inny z mojej rodziny nie przebywa w obecnej chwili na 

kwarantannie, 

 

 dziecko nie jest uczulone na wszelkie środki dezynfekujące, 

 

 zapoznałem się z zasadami obowiązującymi w placówce i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania, 

 

 odpowiedzialność za podjętą decyzję i ewentualne skutki  związane z wysłaniem 

mojego dziecka do szkoły jest po mojej stronie, 

 

 Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka. 

 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia placówki , 

gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub 

zachoruje na wirus Covid-19. 

 
 

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

podpis rodzica/ prawnego opiekuna 


