
Procedury bezpieczeństwa 

dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 obowiązujące 

uczniów, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników 

Szkoły Podstawowej im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy  

w Gołkowicach obowiązujące od 1 września 2021 roku. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane 

jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i 

przenoszeniem COVID-19. 

Ogólne zasady dla szkoły:  

 Szczepienie  rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w 

określonych grupach wiekowych. 

Dezynfekcja  przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub 

dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

Higiena  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas 

kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować 

dystansu. 

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od 

zajęć. 

 

1. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz 

Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór 

zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja 

zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.  

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 oraz jego mutacjami, wywołującymi chorobę COVID-19 

wśród uczniów oraz pracowników placówki, w trakcie prowadzonych w nimi zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

3. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły: 

 ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt 

telefoniczny lub mailowy; 

 w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane 

do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk; zachowanie odległości 1,5 metra od innych osób;  

 do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych; 



 osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej 

do sekretariatu w budynku A; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą 

dyrektora szkoły lub wynikajace z organizacji szkoły. 

4. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji. 

5. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 

6. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. 

7. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w gabinecie higienistki szkolnej, 

sekretariacie, pokoju nauczycielskim oraz u woźnej szkolnej. 

8. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i 

ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – 

zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.  

9. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), 

zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza 

wyposażonego w worek. 

10. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy 

je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

11. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej 

raz dziennie. 

12. W celu zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów oraz pracowników w szkole 

wprowadzono pomiar temperatury ciała uczniów, pracowników oraz innych osób, 

których wejście na teren placówki jest konieczne - w razie wystąpienia niepokojących 

objawów.  

13. Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy oraz uczniowie i 

rodzice. 

 

§ 2 

Zajęcia w szkole 

12. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

13. 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.  

14. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 



wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do 

dezynfekcji rąk.  

15. Opiekunowie odprowadzający dzieci z kl. I-III mogą wchodzić do szkoły zachowując 

zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

1. 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). 

2. Pomoc nauczyciela lub woźna odbierająca dziecko ubrana jest w środki ochrony 

osobistej takie jak maseczka. 

3. Po odebraniu dziecka przez pomoc nauczyciela lub woźną dziecko przebiera się 

w szatni lub w pełniącym tę funkcję pomieszczeniu, następnie kieruje się do łazienki 

w celu starannego umycia rąk wg zamieszczonych instrukcji. 

4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę (powyżej 38 stopni), kaszel, 

duszności należy odizolować ucznia w izolatorium lub w wyznaczonym miejscu na 

korytarzu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

5. Organizację pracy i jej koordynację planuje się w sposób, który umożliwi zachowanie 

dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 

wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły: 

 rozpoczynanie zajęć o różnych godzinach lub 

 niestykanie się w szatni uczniów z różnych oddziałów, 

 unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia w klasach IV-

VIII,  

 różne godziny zajęć na boisku,  

 rotacyjne spędzanie przerw w sali i na korytarzu (w okresie zimowym), 

 spędzanie przerw na wyznaczonym terenie przy sprzyjających warunkach 

pogodowych. 

1. W oddziałach I-III obowiązuje ogólna zasada – każda klasa (grupa uczniów) w trakcie 

przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z 

pozostałymi klasami. 

2. Jedna klasa przebywa w wyznaczonej i stałej Sali, oprócz pracowni informatycznej, 

fizyczno-chemicznej oraz sali gimnastycznej. 

3. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości 

nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.  

4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, noszenie przyłbic 

w przestrzeniach wspólnych.  



5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła 

posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą. 

6. Z sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia, zostają usunięte przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować. Pomieszczenie jest wietrzone 

w czasie każdej przerwy oraz w razie potrzeby w czasie zajęć (minimum co godzinę)- 

odpowiedzialne osoby prowadzące zajęcia. 

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

8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Nauczyciel sprawuje nadzór, aby nie dochodziło do takich sytuacji. 

9. Powyższe ograniczenie nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, 

aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 

powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

10. Uczniom przez wychowawców klas na pierwszych zajęciach zostają przedstawione 

zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące w szkole i wyjaśnienia, dlaczego 

zostały wprowadzone. 

11. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z 

infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje 

się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem 

dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.  

12. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych zaleca się korzystanie przez 

uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu. Jeśli nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

13. Sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć na boisku powinien być regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeżeli nie ma takiej możliwości 

należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

14. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów, jednak ogólna liczba nie 

może przekroczyć 46. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga 

zostaną umyte i zdezynfekowane przez wyznaczonego pracownika obsługi. Do zajęć 

używany jest tylko sprzęt, który można łatwo zdezynfekować. 

15. Zostają ograniczone wszelkie aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami.  

16. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.  

17. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek zachowywać dystans społeczny 

między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

18. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

19. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60 roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka. 



20. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami 

oraz nauczycielami. 

21. Dla pracowników w wyznaczonym pomieszczeniu jest dostępny termometr, aby mogli 

również w dowolnym momencie przebadać temperaturę swojego ciała. Termometr 

dotykowy po każdorazowym użyciu zostaje zdezynfekowany. 

22. W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej dziecko musi być natychmiast 

odizolowane oraz musi zostać poinformowany rodzic i dyrektor placówki. Uczeń 

przebywa pod opieką wyznaczonej osoby z zachowaniem środków ochrony 

indywidualnej oraz dystansu 2 m.  

§ 3 

Wyżywienie w szkole 

1. Dzieci jedzą posiłki o wyznaczonych godzinach, każda z grup osobno. 

2. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel 

sprzątający.  

3. W pomieszczeniu stołówki obowiązuje zasada zachowania szczególnej ostrożności 

dotycząca zabezpieczenia pracowników: 

 zachowanie odległości pomiędzy stanowiskami pracy 1.5m; 

 jeżeli powyższe nie jest możliwe, mają zastosowanie środki ochrony indywidualnej 

(maseczki/przyłbice, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekujące do czyszczenia 

powierzchni i sprzętów). 

 utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

§ 4 

Czynności higieniczno-sanitarne 

1. Przed wejściem do placówki umieszczony zostaje płyn do dezynfekcji rąk oraz 

instrukcja prawidłowej dezynfekcji. Zobowiązuje się personel sprzątający do 

regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie 

potrzeby; 

2. Przy wejściu głównym umieszczony zostaje wykaz telefonów do stacji 

epidemiologicznej i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się 

kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

3. Należy dopilnować aby wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły dezynfekowały 

dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie 

przekraczały wyznaczonych stref przebywania.  

4. Personel sprzątający regularnie prowadzi prace porządkowe, w tym zwłaszcza 

czyszczenie ciągów komunikacyjnych, sal lekcyjnych powierzchni wspólnych, 

(klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu sportowego i 

rehabilitacyjnego a także bieżące dezynfekowanie pomieszczeń higieniczno- 



sanitarnych, powierzchni dotykowych: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, 

wyłączników świateł. W szczególności należy przeprowadzić takie działania po 

zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę 

uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę 

uczestników. Przeprowadzenie prac porządkowych i dezynfekcyjnych należy 

odnotować w harmonogramie prac na dany dzień, umieszczonym w danym 

pomieszczeniu. 

5. W gabinecie specjalisty ( pedagoga, logopedy, itp.) pozostają tylko te pomoce i 

sprzęty, które są łatwe do dezynfekcji. Gabinet specjalisty zostaje wyposażony w 

środki do dezynfekcji. Dezynfekcję urządzeń, sprzętów używanych do zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych oraz biurek, stołów, klamek, włączników światła, 

poręczy przeprowadza specjalista, każdorazowo po zakończonych zajęciach. 

6. Promowanie zasad higieny wśród pracowników placówki poprzez stosowanie: 

1. higieny rąk (mycie i dezynfekcja), 

2. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do 

zamkniętego kosza i umyć ręce), 

3. uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. 

rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: 

 przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, 

 po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

 po usunięciu środków ochrony osobistej, 

7.   Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie 

odpowiednich środków ochrony indywidualnej.  

   Zasady zapewnienia bezpieczeństwa ochrony indywidualnej: 

1. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, 

wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach. 

2. Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad 

higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w 

powyższym zakresie. 

3. Przeprowadzając dezynfekcje należy ściśle przestrzegać zaleceń znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji a w szczególności czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów. Uczniowie nie mogą być 

narażeni na wdychanie oparów stosowanych środków. 

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie. 

Nauczyciele, co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności 

zachowania higieny, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania 

oczu, nosa i ust oraz o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z 

toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu 

przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na 

odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, a także o 

zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i 

młodzieży. Zostaną wyjaśnione uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie 

obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 



5. W szkole, w salach lekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno 

przez dzieci, jak i nauczycieli. Należy jednak korzystać z takiej formy zabezpieczenia, 

jeśli niemożliwe jest utrzymanie dystansu społecznego.  

6. W przestrzeniach wspólnych obowiązkowe jest zakładanie przyłbicy/maseczki. 

7. Środki ochrony indywidualnej dla pracowników placówki (rękawiczki jednorazowe, 

maseczki / przyłbice, środki dezynfekujące) zabezpiecza pracodawca. 

8. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zostają wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym – instrukcje 

prawidłowej dezynfekcji. 

§ 5 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

9. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie 

powinien przychodzić do pracy.  

10. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora 

szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na 

pogotowie pod numer 999 lub 112. 

11. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych – dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym 

odsuwa go od wykonywanych czynności , kieruje do domu i informuje o konieczności 

pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem POZ w celu uzyskania 

teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika. W 

razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.  

12. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS- CoV-2, 

dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.  

13. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pp.18 i 19 organ 

prowadzący. 

14. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby. 

15. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, 

będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia 

odpowiednich służb.  

16. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.) a także zozonować pomieszczenie. 

§ 6 

Osoby trzecie w szkole 



1. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami 

placówki bez zgody dyrektora szkoły.  

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą 

cateringu bądź kurierem, pracownik placówki powinien pamiętać o konieczności 

zachowania, odległości co najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony 

osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. 

3. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami. 

4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku 

stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania 

twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

5. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy 

wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

6. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części 

budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

7. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić 

wszystkich pracowników oraz rodziców. 

§ 7 

Pozostałe regulacje 

1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 oraz 

dotyczące sytuacji epidemiologicznej będą przekazywane rodzicom za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego oraz strony internetowej szkoły. 

2. W przypadku wydania przez PPiS oraz/lub organ nadzorujący oraz/lub zespół 

zarządzania kryzysowego decyzji o zawieszeniu zajęć praca z uczniami będzie 

kontynuowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

3. Przy wejściu do szkoły, na tablicach informacyjnych, w sekretariacie oraz w izolatce 

znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, 

stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

4. Pracownikom zostaną przedstawione zasady funkcjonowania placówki, obowiązujące 

procedury ze szczególnym naciskiem na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą 

ich samych. 

5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a 

także obowiązujących przepisów prawa. 

6. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się wszystkich pracowników, uczniów oraz 

ich rodziców i opiekunów prawnych. 

 

Gołkowice, 27.08.2021 r. 

       Waldemar Paszylka, dyr. szkoły 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/

