
Aneks nr 1 
do Procedury bezpieczeństwa oraz funkcjonowania szkoły w okresie pandemii  

COVID-19 obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim 

 
 

 W rozdziale IV w pkt 5 dopisuje się zdanie, w brzmieniu: „W wyjątkowych sytuacjach  
(np. braku możliwości uzyskania zaświadczenia lekarskiego), rodzic/opiekun prawny ma 
prawo napisać oświadczenie o stanie zdrowia dziecka wracającego do szkoły po przebytej 
chorobie. Oświadczenie stanowi załącznik nr 10 do niniejszej procedury”. 

 
 W rozdziale IV pkt 12 otrzymuje brzmienie: „Rodzic/opiekun prawny ucznia 

zobowiązany jest do zaopatrzenia swojego dziecka w rękawiczki jednorazowe lub inne 
chroniące ręce, których będzie używał w czasie zajęć informatyki”. 

 
 W rozdziale V z pkt 21 wprowadza się zmianę zapisu w brzmieniu: „(tylko osoby bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych, obowiązuje je 
stosowanie środków ochrony: osłona ust i nosa, bezwzględna dezynfekcja rąk,)”. 

 
 W rozdziale V pkt 25 zmienia brzmienie na: „Kwarantannie podlegają wszystkie 

materiały biblioteczne, również czasopisma (48godz.)”. 
 
 W załączniku nr 1 do pkt 13 dopisuje się zdanie w brzmieniu: „W wyjątkowych 

sytuacjach (np. braku możliwości uzyskania zaświadczenia lekarskiego), rodzic/opiekun 
prawny ma prawo napisać oświadczenie o stanie zdrowia dziecka wracającego do szkoły 
po przebytej chorobie. Oświadczenie stanowi załącznik nr 10 do niniejszej procedury”. 

 
 W załączniku nr 1 pkt 5 (wpisać przed pkt 13) zmianie ulega zapis dotyczący długości 

kwarantanny „…. najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 10-dniową kwarantannę”. 
 
 W załączniku nr 2 w pkt c zmianie ulega zapis dotyczący długości  

kwarantanny „.....najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 10-dniową kwarantannę”. 

 

 W załączniku nr 3 w pkt 2 dopisuje się zdanie w brzmieniu: „w wyjątkowych sytuacjach 
(np. brak możliwości uzyskania zaświadczenia lekarskiego), rodzic/opiekun prawny ma 
prawo napisać oświadczenie o stanie zdrowia dziecka wracającego do szkoły po przebytej 
chorobie. Oświadczenie stanowi załącznik nr 10 do niniejszej procedury”. 

 
 Aneks wchodzi w życie z dniem 08 września 2020r. 

 
 



 


