
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA DO I ZE SZKOŁY NA 

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE I ORGANIZACJA TYCH ZAJĘĆ  

DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 NA CZAS PANDEMII 

 
obowiązująca w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Podstawa prawna:  

1.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.) 

2.Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) 

3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.) 

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) 

5.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 z 2020r. poz. 493) 

6.Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 

2020 r. poz. 322, 374 567) 

7.Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r 

 

Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas 

przyprowadzania do szkoły i odbierania ze szkoły dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) lub 

upoważnioną przez nich osobę na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w celu zapewnienia zdrowia i 

bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców oraz nauczycieli w czasie 

przyprowadzania dziecka do szkoły oraz jego odbioru od nauczyciela i organizacji zajęć opiekuńczo-

wychowawczych. 

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice 

 

 

 

 



Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły. 

 

1. Dzieci uczestniczą w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów), zgłoszenie do dyrektora szkoły, /załącznik Nr 2/  

2. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zobowiązują się zapoznać z procedurami obowiązującymi 

w szkole, /załącznik Nr 3/ 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły. 

Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w szkole procedur postępowania 

określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas 

pandemii koronawirusa COVID-19. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do szkoły dziecko zabezpieczone w indywidualną 

ochronę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej /maseczka 

zakrywająca usta i nos, ewentualnie przyłbica oraz jednorazowe rękawiczki/ zarówno podczas 

odprowadzania i odbierania dzieci, jak i przebywania w budynku szkoły. 

6. Dziecko do szkoły przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko o ustalonej godzinie, pozostawiając je 

pod opieką nauczyciela oraz odbierają dziecko w ustalonym czasie od wyznaczonego 

nauczyciela. 

8. Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za właściwe 

przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły. 

9. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są 

zmierzyć dziecku temperaturę. 

10. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów 

chorobowych w godzinach wskazanych w deklaracji nie później niż do godziny 8.00. 

11. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dziecko bezpośrednio od nauczyciela z wyznaczonej sali 

– do godziny określonej w deklaracji nie później jednak niż do godziny 15.00 

12. Niedopuszczalne jest przysłanie do szkoły dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji. 

13. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych informacji 

o stanie zdrowia dziecka. 

14. Przy przyprowadzaniu dziecka do szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko 

nie zabrało do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek. Dziecko ma ze sobą tylko 

śniadaniówkę z drugim śniadaniem i coś do picia. 

15. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny 

takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, 

zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, zachowanie dystansu społecznego. 

16. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz 

indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły. 

17. Rodzice (prawni opiekunowie) każdorazowo przed wejściem do budynku szkoły obowiązkowo 

dezynfekują ręce płynem dezynfekującym. 

18. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poddać dziecko badaniu temperatury ciała na 

prośbę nauczyciela jeżeli wystąpi jakiekolwiek podejrzenie stanu chorobowego dziecka. W 

przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie będzie mogło pozostać w szkole. Rodzic (prawny 



opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecko ze sobą i sprawdzić stan jego zdrowia w 

domu poprzez kontakt z lekarzem. 

19. Rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na dokonanie pomiaru temperatury ciała dziecka 

w trakcie pobytu w szkole jeżeli wystąpi podejrzenie stanu chorobowego dziecka. Temperatura 

będzie mierzona termometrem bezdotykowym. O fakcie dokonania pomiaru temperatury i o 

otrzymanym wyniku nauczyciel jest obowiązany powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia. 

20. Po wejściu do szkoły, rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest udać się z dzieckiem do szatni i 

ewentualnie pomóc przebrać się dziecku, zachowując zasady utrzymywania dystansu do osób 

przebywających w przedszkolu (zarówno do dzieci, jak i dorosłych) minimum dwóch metrów. 

21. Ze względu na wielkość boksów w szatni i zgodnie z wytycznymi w boksie szatni jednocześnie 

może przebywać tylko jedno dziecko z swoim opiekunem. 

22. Rodzic (prawni opiekunowie) jest zobowiązany zaprowadzić dziecko bezpośrednio pod salę, w 

której przebywa nauczyciel oczekujący na dziecko. Rodzic nie ma prawa wchodzić do sali. 

23. Po przejęciu dziecka przez nauczyciela rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast opuszczają 

budynek szkoły. 

24. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są potwierdzić nauczycielowi aktualne telefony 

kontaktowe. 

25. Niniejsze zasady dotyczą również innych osób przyprowadzających i odbierających dziecko do i 

ze szkoły, upoważnionych do tego przez rodziców (prawnych opiekunów). 

 

 

Zasady obowiązujące w trakcie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i opieki 

świetlicowej. 

 

1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia opiekuńczo 

–wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych i zajęcia dydaktyczne realizowane w formie 

pracy zdalnej. 

2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i zajęcia opiekuńcze odbywają się dla grupy uczniów w tej 

samej sali, 

3. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzi nauczyciel uczący w klasach 1-3 i zajęcia te 

odbywają się co dziennie w godzinach 8.00-10.30, 

4. Zajęcia świetlicowe prowadzą nauczyciele wychowawcy świetlicy w od godziny 10.30 do 

momentu deklarowanej godziny odbioru dzieci nie dłużej jednak niż do godziny 15.00, 

5. Uczeń przed przejściem do sali zobowiązany jest skorzystać z szatni zgodnie z obowiązującymi 

procedurami, 

6. Po przyjściu do sali uczeń ma obowiązek umyć ręce i czynność ta powinien powtarzać w miarę 

często w szczególności po zakończeniu jednych aktywności i przed podjęciem kolejnych,  

7. W trakcie zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas sprawowania opieki nad uczniem 

nauczyciel będzie organizował uczniowi spędzanie czasu wplatając także elementy dydaktyki 

dostosowane do wieku i potrzeb ucznia, 

8. W trakcie zajęć świetlicowych aktywność ucznia będzie skierowana na zabawę i twórcze 

spędzanie czasu opieki, 

9. Uczeń w trakcie przerw będzie mógł spożywać przygotowane przez rodziców posiłki z 

zachowaniem zasad higieny, w szczególności z myciem rąk,  



10. W przypadku podejrzenia objawów chorobowych nauczyciel wprowadza procedurę pomiaru 

temperatury, ewentualnej izolacji ucznia i powiadamiania rodziców zgodnie z obowiązującą w 

szkole instrukcją, 

11. Uczeń o każdym złym samopoczuciu ma obowiązek natychmiast poinformować nauczyciela, 

12. Uczeń nie może przynosić, żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów, 

13. Uczeń w trakcie przerw w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych pozostaje pod opieką 

nauczyciela, 

14. W trakcie zajęć nauczyciel obowiązany jest wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, a w razie 

możliwości nawet częściej,   

15. W razie sprzyjających warunków część zajęć będzie się odbywać na boisku szkolnym z 

zachowaniem dystansu społecznego, 

16. Po opuszczeniu sali przez ostatniego ucznia personel szkoły dokonuje dezynfekcji wszystkich 

przedmiotów w sali zgodnie z obowiązująca instrukcja i przeznaczonymi do tego celu środkami. 

 

 

Zasady odbioru dzieci ze szkoły. 

 

1. Dziecko wydawane jest rodzicom (prawnym opiekunom), bezpośrednio od nauczyciela z sali, 

którą mu przydzielono. 

2. W momencie odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są stosować zasady 

zabezpieczenia siebie i dziecka, w indywidualną ochronę nosa i ust. 

3. Odbiór dzieci ze szkoły jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne 

osoby dorosłe przez nich upoważnione. 

4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty 

i okazać go na żądanie nauczyciela. 

5. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne 

oraz indywidualną ochronę nosa i ust po każdorazowym wejściu do budynku zobowiązana jest 

zdezynfekować ręce  oraz znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka 

ze szkoły. 

6. Odbioru dziecka ze szkoły mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za bezpieczeństwo 

dziecka odbieranego ze szkoły  przez osobę upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) 

odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (prawni opiekunowie). 

7. Szkoła nie wydaje dziecka na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zgłoszoną telefonicznie. 

8. Dziecko ze szkoły nie zostanie oddane osobie, której stan wskazuje, że nie jest ona w stanie 

zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). W takim 

przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz wzywa drugiego rodzica 

(opiekuna prawnego) dziecka lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Dyrektor może 

zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, 

dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policję. 

 

Zasady postępowania nauczycieli w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły. 

 

1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka, a w przypadku 

narażenia jego zdrowia lub bezpieczeństwa ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.  



2. Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do szkoły przyjmuje dziecko od rodziców 

(prawnych opiekunów) do godziny 8.00 w wyznaczonej sali. 

3. Po zakończeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych nauczyciel sprawujący opiekę przekazuje 

dzieci nauczycielowi świetlicy który od godziny 10.30 przejmuje opieka nad dziećmi. 

4. Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do szkoły w przypadku podejrzenia stanu 

chorobowego może zmierzyć dziecku temperaturę. W przypadku, kiedy temperatura dziecka 

wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do 

grupy. 

5. Nauczyciel reaguje natychmiast na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci 

stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci. 

6. Nauczyciel dba o to, by dzieci przychodzące do sali nie podchodziły do innych osób 

przebywających w pomieszczeniu na odległość mniejszą niż na dwa metry. 

7. Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły z niej samowolnie, 

bez powodu i dozoru podczas dnia oraz by nie wychodziły samowolnie z budynku szkoły. 

8. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) na terenie szkoły, przed wejściem do 

budynku, w szatni a nie odprowadzonego do sali w której odbywają się zajęcia i nieprzekazanego 

bezpośrednio nauczycielowi. 

9. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, 

aż do momentu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne upoważnione 

osoby. 

10. Nauczyciel wydaje dziecko bezpośrednio rodzicom (prawnym opiekunom), którzy w momencie 

odbioru dziecka zobowiązani są stosować zasadę zabezpieczenia siebie i dziecka w indywidualną 

ochronę nosa i ust. 

11. Nauczyciel wydaje dziecko rodzicom (prawnym opiekunom) do godz. 15.00. 

12. Nauczyciel bezwzględnie musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci, do czasu gdy wszystkie 

zostaną odebrane przez rodziców (prawnych opiekunów). 

13. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko w 

przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców (prawnych 

opiekunów). Listy osób upoważnionych do odbioru dzieci posiada nauczyciel. 

14. W razie wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko nauczyciel ma obowiązek sprawdzić 

zgodność danych osoby odbierającej dziecko z dokumentem tożsamości. Jeśli okaże się, że dane 

nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora placówki 

oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy. 

15. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty 

i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni. 

 

Sposób prezentacji procedury 

 

1. Zapoznanie rodziców/opiekunów, uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi z obowiązującą w 

szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole. 

3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury. 

 

Tryb dokonania zmian w procedurze 



 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. 

Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

Procedury wchodzą w życie z dniem: 25.05.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Ja niżej podpisany/a: 

………………………………………………………………………………………………… 

( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że: 

1. Moja córka/ mój syn: 

   ………………………………………………………………………………………… 

                                                                                          ( nazwisko i imię dziecka, klasa)  

 

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

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie ani w izolacji, nie 

przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie 

przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, 

alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku 

czy węchu i inne nietypowe. 

2. Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie 

dziecka na zajęci opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki realizowane w 

Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie w aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej. 

3. Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka 

i naszych rodzin tj.: 

• Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych 

wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki 

może dojść do zakażenia COVID – 19. 

• W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko    

na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno 

moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową 

kwarantannę. 



• W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego 

rodziców lub personelu szkoła zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy 

przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe 

otoczenie przechodzą kwarantannę. 

4. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i 

możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat ośmiu 

do dnia 14 czerwca 2020 r. 

5. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki 

dezynfekujące. 

6. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, 

zażaleń, pretensji do dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w 

Skrzyszowie oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia 

epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.  

7. Deklaruję pobyt dziecka w szkole w godzinach: od ……………. do …………… 

 

 

 

     …………………………………                                                                     ………………………………… 

                miejscowość, data              podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Załącznik nr 3 

 

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Ja niżej podpisana/podpisany: 

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

 oświadczam, co następuje: 

1. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa na 

terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie 

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, przede wszystkim:  

• przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury ciała,  

• natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek 

oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w placówce.  

3. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby u 

mojego dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości 

powyżej 37 stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu 

przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów 

chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, 

umożliwiający ponowne przyjęcie.  

4. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z 

użyciem bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby 

regularnie monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia w razie 

zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. 

5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczenia. 

 

     …………………………………                                                                      ………………………………… 

                miejscowość, data              podpis rodzica/opiekuna prawnego       

 


