
 

 

Regulamin funkcjonowania ZSO nr 9 w Krakowie  

w czasie epidemii 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. poz. 493, z późn. zm.2); 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. 

 

 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, takich jak: kaszel, 

gorączka, duszności, utrata węchu o nagłym początku, utrata lub zaburzenia smaku  
o nagłym początku oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.  
 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 
rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz osoby bez  kontaktu z osobami chorymi na COVID 19, 
przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Jednocześnie 
zaleca się ograniczenie osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka 
ze szkoły do niezbędnego minimum. 
 

3.  Przy wejściu do budynku szkoły należy  obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz 
założyć maseczkę ochronną. 

4. Rodzice/opiekunowie uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów 
niepełnosprawnych odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
szkoły (hol szkoły), zachowując zasady:  

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,   

d. jeśli zalecenia te nie są spełnione rodzic oczekuje z dzieckiem na zewnątrz, 

e. rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

5. W  szkole przebywają wyłącznie pracownicy szkoły i uczniowie. Ogranicza się do 
koniecznego minimum wejścia osób trzecich. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach osoby z zewnątrz (bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
Covid19) mogą wejść na teren szkoły, ale tylko do część wspólnej (hol na parterze) przy 
zastosowaniu  środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk. 



 

6. Kontakt osób z zewnątrz z dyrekcją, nauczycielami oraz pracownikami szkoły możliwy 
jest po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym. Każda wizyta rodzica 
w sekretariacie szkoły, a także pokoju nauczycielskim, gabinecie dyrektora  
i wicedyrektora odbywa się na podstawie umówionego terminu spotkania. 

7. Na terenie szkoły uczniowie i pracownicy  przebywają w maseczkach z zachowaniem 
dystansu, szczególnie w miejscach wspólnych (korytarze, łazienki, szatnie wf). Do sal 
lekcyjnych uczniowie wchodzą w maseczkach i dezynfekują ręce (dotyczy to również 
szatni na wf). Po zajęciu miejsca w ławce uczeń może ściągnąć  maseczkę. Podczas 
zajęć lekcyjnych uczniowie i nauczyciele nie muszą zakładać maseczek. Każdy jednak 
kontakt ucznia z nauczycielem (wyjście z ławki, podejście do tablicy, etc.),  
w którym dystans społeczny 1,5 m nie może być zachowany oznacza obowiązek 
założenia maseczki. Z noszenia maseczek w salach mogą być zwolnieni jedynie 
uczniowie edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie z problemami oddechowymi na 
podstawie decyzji lekarskiej. 

8.  W miarę możliwości uczniowie uczą się w jednej sali lekcyjnej. Po każdej lekcji sale 
są wietrzone i w miarę możliwości dezynfekowane. 

9. Uczniów i pracowników obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 
przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu 
oraz unikanie dotykania okolic oczu, nosa i ust.  

10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować nie będą uczniom udostępniane. Przybory do ćwiczeń (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą regularnie czyszczone lub 
dezynfekowane.  

11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą 
sobie pożyczać, ani wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem 
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

13. Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarze) należy regularnie wietrzyć, co najmniej 
raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

14. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.   

15. W czasie przerw uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz mogą przebywać 
na świeżym powietrzu na terenie szkoły pod opieką nauczyciela dyżurującego. 

16. W miarę możliwości podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego  
i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczone będą ćwiczenia  
i gry kontaktowe. 

17.  W pracowniach komputerowych ze względu na znajdujący się tam sprzęt, trudny do 
dezynfekowania zaleca się, aby uczniowie posiadali i korzystali z  jednorazowych 
rękawiczek. 

18. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły zabawek, pluszaków i innych niepotrzebnych 
przedmiotów.  

19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych 
salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w każdym 
pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe. Świetlica wietrzona jest 
(nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania w niej dzieci.  Szczegóły określi 
Regulamin świetlicy. 

20. Wejście do sekretariatu, pokoju nauczycielskiego i innych gabinetów odbywa się tylko 
w maseczkach.  



21. Uczniowie mogą wchodzić do biblioteki wyłącznie w maseczkach oraz nie mogą 
korzystać z komputerów na przerwach. Zasady wypożyczania książek będą znajdować 
się w Regulaminie biblioteki szkolnej.  

22. Nauczyciele: 

a) sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć zgodnie z zasadami BHP i wytycznymi 

GIS; 

b) przypominają  uczniom, aby regularnie myli ręce, w tym po skorzystaniu z toalety 

oraz  przed jedzeniem; 

c) prowadzą gimnastykę/zajęcia ruchowe przy otwartych oknach; 

d) dbają o to, by uczniowie z jednej grupy nie przebywali w bliskiej odległości  

z uczniami z drugiej grupy; w sali gimnastycznej może przebywać tylko 1 grupa; 

e) dbają o to, by uczniowie w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów; 

f) dbają o właściwą organizację zajęć grupowych oraz indywidualnych  

z uwzględnieniem, jeśli to możliwe (w klasach do 15 osób) stosownej odległości 

pomiędzy stanowiskami nauki: jeden uczeń – 1 ławka; 

g) zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m. 

h) egzekwują zakaz przynoszenia zabawek, pożyczania sobie przez uczniów przyborów 

i książek; 

i) kontaktują się z rodzicami głównie za pośrednictwem telefonów lub e-dziennika. 

23. Pracownicy obsługi: 

 a) dbają o czystość w szkole z godnie z wymogami BHP;  

 b) regularnie dezynfekują pomieszczenia, łazienki i ciągi komunikacyjne oraz sprzęty     

szkolne; 

 c) dbają o uzupełnianie płynów do dezynfekcji rąk; 

d) sprawują nadzór nad osobami wchodzącymi na teren szkoły, aby dezynfekowały ręce 

i zakładały maseczki ochronne; 

e) pilnują, aby nikt nie upoważniony nie wszedł na teren szkoły; 

f) spisują dane (imię i nazwisko i kontakt tel. lub mailowy oraz informację do kogo 

przychodzi) osób wchodzących na teren szkoły (do sekretariatu, pokoju 

nauczycielskiego, gabinetów szkolnych); 

g) przekazują informacje nauczycielom świetlicy o przyprowadzeniu oraz odbiorze 

dzieci przez rodziców; 

h) informują dyrekcję szkoły o wszelkich niespodziewanych sytuacjach. 

 

24. Pracownicy administracji za zgodą dyrektora mogą pracować zdalnie. 

 

25. W sytuacji stwierdzenia zakażeń na terenie szkoły lub w innych sytuacjach (np. 

kwarantanna  uczniów lub  pracowników szkoły) dyrektor szkoły za zgodą organu 

prowadzącego oraz pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego może 

wprowadzić system hybrydowy lub zdalne nauczanie. 

 

26. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje 
odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, zwanym izolatką. Izolatka znajduje się na  
I p. obok gabinetu psychologów. Rodzic/opiekun zostaje natychmiast powiadomiony  
o niezwłocznym odebraniu ucznia ze szkoły. Obowiązek powiadomienia rodzica 
spoczywa na wychowawcy lub pedagogu szkolnym. O zaistniałym zdarzeniu 
pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły. 
 

27. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, wskazanego przez 
dyrektora. Pracownik zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa: przed wejściem 
zakłada maseczkę, rękawiczki oraz fartuch ochronny oraz utrzymuje odpowiedni 
dystans. 



28. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażanie, dyrektor 
ma prawo powiadomić o tym fakcie Powiatową Stację Epidemiologiczną, Policję oraz 
Sąd Rodzinny. 

29. W momencie pojawienia się zakażenia Covid-19 pracowników/nauczycieli oraz 
uczniów dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi 
osoba zakażona miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej. 

30. Dyrektor informuje Organ Prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 
chorobowych uczniów, czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia 
Covid-19. 

31. Zasady korzystania gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz z gabinetu 
stomatologicznego ustalają pracownicy tych gabinetów we współpracy z dyrektorem 
szkoły z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych 
wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.  

32. Zasady korzystania uczniów z jadalni szkolnej, wydawania posiłków obiadowych 
będzie regulował odrębny regulamin powstały w porozumieniu z ajentem szkolnym 
uwzględniającym wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. 

33. Uczniowie nie stosujący się do Regulaminu funkcjonowania ZSO nr 9 w czasie 
epidemii Covid-19 będą podlegali karom statutowym, a pracownicy szkoły/nauczyciele 
karom porządkowym. 

34. Rodzice zobowiązani są do udzielania rzetelnej informacji oraz każdorazowego 

uaktualniania informacji (udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia)  

o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID-19, przebywającymi na kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych oraz zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa 

obowiązującymi w szkole: 

a) Regulaminem funkcjonowania ZSO nr 9 w Krakowie w czasie epidemii COVID-19 

b) Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 

1 września 2020 r. 

     https://dokumenty.men.gov.pl//Wytyczne_dla_szkol_i_placowek_-wrzesien_2020.pdf 

 

35. Rodzice/opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie są zobowiązani do złożenia 

oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1a lub 1b do niniejszego Regulaminu. 

 

Przepisy końcowe: 

 

a) powyższy regulamin obowiązuje w ZSO nr 9 od dnia 1 września 2020 r.; 

b) wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do jego stosowania i przestrzegani;.  

c) zapoznano wszystkich rodziców oraz pracowników Szkoły z treścią procedury poprzez 

umieszczenie dokumentu na stronie internetowej Szkoły, platformie Drive Google oraz 

przesłanie przez e-dziennik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_dla_szkol_i_placowek_-wrzesien_2020.pdf


Załącznik nr 1a do Regulaminu funkcjonowania 

szkoły podczas epidemii Covid-19 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, 

UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SPzOI  NR 128  W KRAKOWIE 

 

 

Oświadczam, że moje dziecko( imię i nazwisko)  …………………………………………... 

jest zdrowe i spełnia wymagania Głównego Inspektoratu Sanitarnego  odnośnie uczęszczania 

do szkoły w okresie Pandemii Covid -19. 

Ponadto oświadczam , że: 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję zasady bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujące w szkole.  

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich 

domowników, pracowników i nauczycieli w szkole oraz innych dzieci w szkole- 

COVID-19.  

3. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę 

wszystkich uczniów wraz z nauczycielami, pracownikami i dyrekcją jak również ich 

rodzinami. 

4. Zarówno ja, jak i moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym 

adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną, nie przebywamy w izolacji, a każdy  

z domowników jest zdrowy. 

5. Do szkoły będę przyprowadzać tylko dziecko zdrowe (bez kataru, kaszlu, gorączki, 

duszności, biegunki, wymiotów, wysypki na skórze oraz innych  niepokojących  

objawów chorobowych), ponadto w ciągu ostatnich dni nie wystąpiły u mojego 

dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, biegunka, wymioty, wysypka skórna,  nie 

miało ono styczności z osobami, które odbywały kwarantannę lub izolację. 

6. Celem zapobiegania zakażeniu zaleca się ograniczenie osób upoważnionych do 

przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły do niezbędnego minimum. 

7. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojego dziecka podczas pobytu w szkole.  

8. Wyrażam zgodę na umieszczenie dziecka w izolatce w razie wystąpienia 

jakichkolwiek objawów chorobowych .  

9. Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zabawek, a przyniesione 

przybory piśmiennicze, podręczniki i zeszyty będą używane wyłącznie przez moje 

dziecko i nie będą pożyczane innym dzieciom. 

10. Wiem, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w szkole nie będą 

organizowane wycieczki do odwołania. 

11. Zostałam/em poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami przy szafkach ubraniowych 

(na korytarzu) może znajdować się 1 dziecko lub jeśli  będzie więcej, to musi być 

zachowana 1,5 metrowa odległość między osobami. W przypadku, gdy w holu nie jest 

możliwe zachowanie dystansu społecznego będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz 

przed drzwiami budynku. Znam zasadę, że w przypadku wejścia do szkoły, konieczne 

jest założenie przez Rodzica maseczki ochronnej, rękawiczek lub zdezynfekowanie 

rąk. 



12. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe 

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli ze szkoły,  

w celu odebrania dziecka w trybie natychmiastowym. 

13. Zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku wykrycia objawów, które mogłyby 

świadczyć o zakażeniu Covid-19  u  nauczycieli lub pracowników, jestem 

zobowiązana/y natychmiast odebrać dziecko ze szkoły i poddać się zaleceniom stacji 

sanitarno-epidemiologicznej oraz że moje dane i dane mojego dziecka, jako osób  

z kontaktu zostaną udostępnione Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-

epidemiologicznej, na co wyrażam zgodę. 

14. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia placówki, gdy ktoś z mojej rodziny 

zostanie objęty kwarantanną, izolacją lub hospitalizacją w związku z pandemią  

Covid-19. 

15. Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami i wytycznymi Ministerstwa 

Edukacji oraz Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

16. Numer telefonu Rodzica do tzw. „szybkiego kontaktu”………………………… 

 

 

 

 

…...….…………………………… 
Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1b do Regulaminu funkcjonowania 

szkoły podczas epidemii Covid-19 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, 

UCZĘSZCZAJĄCEGO DO  XXIII  LO  W KRAKOWIE 

 

 

 

Oświadczam, że moje dziecko( imię i nazwisko)  ………………………………………….. 

jest zdrowe i spełnia wymagania Głównego Inspektoratu Sanitarnego  odnośnie uczęszczania 

do szkoły w okresie Pandemii Covid-19. 

Ponadto oświadczam , że: 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję zasady bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujące w szkole.  

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich 

domowników, pracowników i nauczycieli w szkole oraz innych dzieci w szkole- 

COVID-19.  

3. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę 

wszystkich uczniów wraz z nauczycielami, pracownikami i dyrekcją jak również ich 

rodzinami. 

4. Zarówno ja, jak i moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym 

adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną, nie przebywamy w izolacji, a każdy  

z domowników jest zdrowy. 

5. Do szkoły będzie uczęszczać tylko dziecko zdrowe (bez kataru, kaszlu, gorączki, 

duszności, biegunki, wymiotów, wysypki na skórze oraz innych  niepokojących  

objawów chorobowych), ponadto w ciągu ostatnich dni nie wystąpiły u mojego 

dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, biegunka, wymioty, wysypka skórna,  nie 

miało ono styczności z osobami, które odbywały kwarantannę lub izolację. 

6. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojego dziecka(mnie-osoba pełnoletnia) 

podczas pobytu w szkole.  

7. Wyrażam zgodę na umieszczenie dziecka(mnie – osoba pełnoletnia) w izolatce  

w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych.  

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów,  

a przyniesione przybory piśmiennicze, podręczniki i zeszyty będą używane wyłącznie 

przez moje dziecko i nie będą pożyczane innym dzieciom. 

9. Wiem, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w szkole nie będą 

organizowane wycieczki do odwołania. 

10. Zostałam/em poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami przy szafkach ubraniowych 

(na korytarzu) może znajdować się 1 dziecko lub jeśli  będzie więcej, to musi być 

zachowana 1,5 metrowa odległość między osobami. W przypadku, gdy w holu nie jest 

możliwe zachowanie dystansu społecznego będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz 

przed drzwiami budynku. Znam zasadę, że w przypadku wejścia do szkoły, konieczne 

jest założenie maseczki ochronnej, rękawiczek lub zdezynfekowanie rąk. 



11. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe 

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli ze szkoły,  

w celu odebrania dziecka w trybie natychmiastowym. 

12. Zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku wykrycia objawów, które mogłyby 

świadczyć o zakażeniu Covid-19  u  nauczycieli lub pracowników, jestem zobowiązany 

natychmiast odebrać dziecko ze szkoły i poddać się zaleceniom stacji sanitarno-

epidemiologicznej oraz że moje dane i dane mojego dziecka, jako osób z kontaktu 

zostaną udostępnione Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej, na 

co wyrażam zgodę. 

13. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia placówki, gdy ktoś z mojej rodziny 

zostanie objęty kwarantanną, izolacją lub hospitalizacją w związku z pandemią  

Covid-19. 

14. Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami i wytycznymi Ministerstwa 

Edukacji oraz Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

15. Numer telefonu Rodzica do tzw. „szybkiego kontaktu”………………………… 

 

 

 

 

…...….…………………………… 
Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  

 

 


