
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  

podczas konsultacji oraz egzaminów 

W IV Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Stefana Roweckiego  "Grota" 

w Piotrkowie Trybunalskim  

w okresie  PANDEMII COVID – 19 

 

Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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. 2020 poz. 493 ze mianami) 

2. 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 ze zmianami) 

Procedura bezpieczeństwa: 

1.Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych.  

2.Jeśli w domu ucznia   przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie może on    

uczestniczyć w kosultacjach. 

3.Po wejściu do szkoły: - uczeń dezynfekuje ręce ( dozowniki oraz instrukcje umieszczone przy 

wejściu do szkoły), zmienia obuwie na korytarzu zachowując dystans społeczny i udaje się pod 

salę lekcyjną. 

4.Uczniowie zachowują dystans przebywając na korytarzu, toalecie, innych pomieszczeniach 

wspólnych oraz na terenie szkoły. 

5.Uczniowie  czekając na wejście do szkoły albo sali  zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 

1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

 

   Organizacja kosultacji w IV Liceum Ogólnokształcącym – procedura dla nauczyciela 

i ucznia 

1.Nauczyciel wyposażony jest w  środki ochrony indywidualnej tj. maseczki, rękawiczki 

jednorazowe . 

2.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują  dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

3.Nauczyciele są  zobligowani  do systematycznego pilnowania zasad higieny rąk, informowania 

młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. 



4.Nauczyciele zobowiązani są do  wietrzenia  sali co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

5.Jeżeli uczeń  przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w gabinecie pomocy 

przedmedycznej. Uczeń będzie pozostawał pod opieką pracownika szkoły, który po konsultacji z 

dyrektorem szkoły powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odbioru ucznia z 

placówki. Fakt ten odnotowuje w dzienniku BHP z uwzględnieniem godziny  powiadomienia 

rodzica/opiekuna. 

6.W sali podczas konsultacji może przebywać do 12 uczniów. 

7.Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2
 na 1 osobę  - 

uczniowie zajmują ławki w tzw. szachownicę.  

8.Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć muszą znajdować 

się na stoliku szkolnym.   Nie może  wymieniać się przyborami szkolnymi z innymi uczniami 

oraz  zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

9.Szkoła organizuje konsultacje indywidualne i grupowe nauczycieli z uczniami zgodnie                        

z zamieszczonym na stronie internetowej    harmonogramem. 

10.Pedagodzy szkolni udzielają wsparcia uczniom i rodzicom. W przypadku wizyty rodzica  

w szkole, po wcześniejszym umówieniu terminu. 

11.W szkole działa biblioteka szkolna wg harmonogramu wskazanego na stronie internetowej 

szkoły. 

Procedura dla pracowników obsługi 

1.Pracownicy zobligowani są do przestrzegania wytycznych opracowanych dla ich 

bezpieczeństwa. 

2.Pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, maseczki, rękawiczki jednorazowe. 

3.Na bieżąco po zakończeniu wszelkich czynności porządkowych zobligowani są do dezynfekcji 

rąk. 

4.Oprócz codziennych prac porządkowych, po każdym dniu pobytu uczniów dezynfekowane są 

wszystkie powierzchnie płaskie, klamki, włączniki, krany, ciągi komunikacyjne  itp. 

5.Po wejściu/wyjściu uczniów do placówki zaleca się systematyczne dezynfekowanie drzwi 

głównych (wewnętrzne i zewnętrzne), kontakt dzwonka  oraz podłogę przy wejściu i blat biurka 

na dyżurce szkolnej. 

Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

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

wskazujących na chorobę (oświadczenie – załączniki). 

2.W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów pracownik powinien pozostać w domu   i 

skontaktować się z lekarzem, stacją sanitarno – epidemiologiczną lub w razie pogorszenia się stanu 



zdrowia z pogotowiem i poinformować o możliwości zakażenia się  wirusem SARS COV-2. 

3.O powyższym informują dyrektora szkoły. 

4.W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika będącego na stanowisku pracy 

sugerujących zakażenie koronawirusem jest on zobligowany do natychmiastowego 

poinformowania o złym samopoczuciu dyrektora szkoły oraz udania się do gabinetu pielęgniarki 

gdzie powinien przebywać w maseczce oraz rękawiczkach. Ponadto natychmiast powiadamia 

stację sanitarno – epidemiologiczną i stosuje się do ściśle wydawanych instrukcji i poleceń. 

5.Obszar, w którym przebywał pracownik podlega natychmiast gruntownemu sprzątaniu                          

i dezynfekowaniu powierzchni dotykowych. 

Organizacja egzaminów maturanych w IV Liceum Ogólnokształcącym – procedura dla 

zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu 

egzaminów. 

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik 

szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2.Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może 

przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3.Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

4.Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

 zdający 

 osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, 

którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, 

osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia 

wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci 

techniczni 

 inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, 

obsługę szatni itp. 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym 

rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób 

dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający 

wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów. 



5.Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

6.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 

kalkulatora  itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

7.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

8.Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż 

jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie 

między egzaminami. 

9.Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić 

budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, 

w zapewnionej  odpowiedniej  przestrzeni. 

10.Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów 

nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych 

powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu. 

Środki bezpieczeństwa osobistego 

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp 

(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

2.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 

wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów 

zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na 

terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych . Podczas wpuszczania uczniów do sali 

egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie 

twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 

1,5-metrowego odstępu). 

3.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. 

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie 

zakryć usta i nos, kiedy: 

 podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

 wychodzi do toalety 

 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

4.Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy 



i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu 

niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej 

powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, 

siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

5.Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – 

mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku 

egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo 

stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych 

w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

6.Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić 

przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej 

sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy 

samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Sytuacja, w 

której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać 

zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później  niż do 29 maja 2020 r. 

7.Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie 

egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, 

powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania. 

8.Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między zmianami 

egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc. 

Procedura dla pracowników obsługi 

1.Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również są  przygotowane z zachowaniem co 

najmniej 1,5-metrowego odstępu  od zdających oraz od pozostałych członków zespołu 

nadzorującego . 

2.Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający 

oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek 

stanowi Egzamin Maturalny z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze 

słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD.Jeżeli ze względów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję 

klamek/uchwytów. 

3.Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających,  w trakcie 



egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz 

po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających. 

4.Dla każdego zdającego jest zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste 

– plecak, torbę, kurtkę- szatnia szkolna 

5.Zapewniona jest  bieżącą dezynfekcja toalet. 

6.Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed  i po każdym egzaminie.  

7.Dezynfekowane są również: 

 klawiatury, myszki i monitory dotykowe albo laptopy wykorzystywane  

do przeprowadzenia EM z informatyki  

 sprzęt (komputery, klawiatury, dodatkowy osprzęt, np. słuchawki – jeżeli zapewnia je 

szkoła, urządzenia rejestrujące dźwięk podczas egzaminu, w przypadku gdy zdający 

korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu), z którego 

korzystają zdający, którym przyznano korzystanie z takiego sprzętu jako sposób 

dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu  odtwarzacze płyt CD 

wykorzystywane do przeprowadzenia EM z języka obcego nowożytnego. 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

1.Członkowie zespołów nadzorujących przechodzą  szkolenie z zasad dotyczących 

bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego. 

2.Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego 

przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje 

zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub 

łzawienie.  

3.Paczki  odbierane od  kuriera i otwierane w rękawiczkach. 

4.Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają 

założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos. 

5.Przed rozpoczęciem egzaminu  zdający informowani są o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

 zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

 obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 



z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu 

pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

 niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania 

higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką 

 konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po 

zakończonym egzaminie. 

6.Dyrektor szkoły przekazuje zdającym z wyprzedzeniem (2-, 3-dniowym) informację o godzinie, 

o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu. 

7.Zdający potwierdzają swoją obecność  na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając 

z własnego długopisu. 

8.Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) 

najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. 

W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z 

arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.  

8.W przypadku Egzaminu Maturalnego z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający 

sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał 

egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności 

administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym 

przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Jeżeli podczas sprawdzania 

poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem 

pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i 

nos. Sprzęt należy zdezynfekować po sprawdzeniu sprzętu przez każdego zdającego, jeżeli 

sprawdzenie nie odbywało się w rękawiczkach. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub 

u zdającego 

1.Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, 

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej 

osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 



miejscu  z  apewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób . 

2.W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, 

zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać 

z teleporady medycznej. 

3.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić 

właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek 

4.W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby 

biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać 

egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt 1.  

5.Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do 

wytycznych GIS odnoszących się  do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną. 

6.W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 

 

 

 

Piotrków Trybunalski, ………….……………………….  

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów 

 



Oświadczam, że moja córka/mój syn /    ………………………………………………. 

uczennica/uczeń klasy ……………… w ciągu ostatnich 14 dni nie miał bliskiego kontaktu  

z osobą zakażoną wirusem SARS COV-2 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie 

jest objęty kwarantanną, nie przejawia widocznych oznak choroby COViD 19.  

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych 

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszność). 

………………………………….. 

czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za 

dobrowolne posłanie dziecka do IV Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim 

w aktualnej sytuacji epidemicznej. 

………………………………….. 

czytelny podpis rodzica/opiekuna/ucznia pełnoletniego  

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad sanitarnych oraz 

natychmiastowego odebrania dziecka w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych 

w czasie pobytu w szkole. 

Zobowiązuję się do poinformowania wychowawcy klasy o wszelkich zmianach  

w sytuacji zdrowotnej związaną z epidemią SARS COV-2 w moim najbliższym otoczeniu. 

………………………………….. 

czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 

 

Piotrków Trybunalski, ………….……………………….  

 

Oświadczenie ucznia pełnoletniego 

 

Ja .......................................................................................................oświadczam, że jestem  

uczennicą/uczniem  klasy ………………i  w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em bliskiego 

kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS COV-2 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, 

otoczenia nie jest objęty kwarantanną, nie przejawia widocznych oznak choroby COViD 19.  

Mój stan zdrowia  jest dobry,  nie przejawiam żadnych oznak chorobowych 

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszność). 



………………………………….. 

czytelny podpis / 

Jednocześnie oświadczam, iż dobrowolne korzystam z konsultacji w IV Liceum 

Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim w aktualnej sytuacji epidemicznej. 

………………………………….. 

czytelny podpis/   

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad sanitarnych w czasie 

pobytu w szkole. 

Zobowiązuję się do poinformowania wychowawcy klasy o wszelkich zmianach  

w sytuacji zdrowotnej związaną z epidemią SARS COV-2 w moim najbliższym otoczeniu. 

………………………………….. 

czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 
  

 

 

 

 

 

Piotrków Trybunalski, …..………………............ 

 

Oświadczenie pracownika 

Oświadczam, że : 

 - w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/miałem bliskiego kontaktu z osobą zakażoną wirusem 

SARS COV-2  oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa w kwarantannie, 

nie przejawia widocznych oznak choroby COViD 19.  

 -  nie przejawiam żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

duszność). 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa SARS COV-2  w moim i moim najbliższym otoczeniu,  zanim 

stawię się do pracy. 



 

                                                                          

…………………………………………………. 

                                                                                              

data i czytelny podpis pracownika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotrków Trybunalski, …..………………............ 

 

Oświadczenie pracownika 

Oświadczam, że : 

 - w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/miałem bliskiego kontaktu z osobą zakażoną wirusem 

SARS COV-2  oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa w kwarantannie, 

nie przejawia widocznych oznak choroby COViD 19.  

 -  nie przejawiam żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

duszność). 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa SARS COV-2  w moim i moim najbliższym otoczeniu,  zanim 

stawię się do pracy. 



Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała. 

                                                                          

…………………………………………………. 

                                                                                              

                                                                            

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                                     

                                                                                                                        

   Piotrków Trybunalski, …..………………............ 

 

           

   Wyznaczenie pracownika do przebywania  z uczniem w izolatorium 

 

 

 

                                                                                                      

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

                                                                                                      



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

 

 

Na podstawie art. 209
1
 §1 pkt 2 lit A Kodeksu Pracy, wyznaczam Panią jako osobę do 

przebywania w izolatorium z uczniem, który przejawia niepokojące objawy choroby. 

 

                                                                            

                                                                                               

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

                                                                                                                           

podpis dyrektora 


