
1  

 

 

 

 

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa                

w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem                  

COVID – 19 

Dla Oddziału Przedszkolnego i Punktu 

Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. 

Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 2020 



2  

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur zapewnienia bezpieczeństwa                      

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla Oddziału 

Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej   

w Krzeczynie Wielkim 

 
 

 
1. Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 910) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora 
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. 

 
 

zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1. 
 

Wprowadzam w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                     

i zwalczaniem COVID – 19 dla Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim, który stanowi załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 
 

Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do zapoznania się z Procedurami w terminie                     

2 dni od ich wprowadzenia oraz do ich przestrzegania i stosowania. 

 

§ 3. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 

 

 

Podpis Dyrektora 
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Załącznik do Zarządzenia nr 19/2020  z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                 

i zwalczaniem COVID-19 dla Oddziału 

Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie 

Wielkim 
 

 

 
 

 

Podstawa prawna: 

1. Wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji 
Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. 

 

 

Organizacja opieki w podmiocie: 
 Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.  
 Do grupy dzieci będą przyporządkowani, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami 

opiekunowie. 
 Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci,             

w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej 

niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega 

zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca 

na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2. 
 W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane 

są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub 

dezynfekować. 
  Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów 

lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi,              

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni 

zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie 

dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki. 
 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także                

w czasie zajęć. 
 Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. 
 Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi. 
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 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min. 1,5 m. 
 Rodzice wchodzą z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu odrębnym wejściem nr 2,                         

gdzie dzieci są przejmowane przez pracownika, przy czym dziecko odprowadzane jest tylko 

przez jednego rodzica/opiekuna prawnego z zachowaniem reżimu sanitarnego (min. osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Przy wejściu dziecko będzie miało 

mierzoną temperaturę ciała a wynik będzie zapisywany na karcie pomiaru temperatury 

(załącznik nr 3). 
  Podczas odbioru, dzieci odprowadzane są przez pracownika szkoły i przekazywane rodzicom 

przy wyjściu nr 2. W razie nagłej potrzeby wcześniejszego odbioru dziecka, należy skorzystać  

domofonu przy wejściu nr 1 i zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły.  
 Dzieci poruszając się w przestrzeni wspólnej szkoły (np. korytarze, toalety) mają obowiązek 

zasłaniania ust i nosa. Rodzic/opiekun prawny wyposaża dziecko w osłonę nosa i ust w postaci 

maseczki lub przyłbicy. 
 W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za 

zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko 

osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających 

okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie 

dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. 
 Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 
 Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 
 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do podmiotu. 
 Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 
 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. 
 Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 

niezwłocznego odebrania dziecka z podmiotu. 
 Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu 

wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej 

możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. 
 W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się 

korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z  użyciem 

detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.   
 Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy 

zabezpieczyć go przed używaniem. 
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk 

oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, 

wchodzące do podmiotu. 
 Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali 

rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos. 
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 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie 

po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po 

skorzystaniu z toalety. 
 Codzienny monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania                

w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek 

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatury, włączników (załącznik nr 2). 
 Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone 

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 
 Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być 

zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na 

usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów 

higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji). 
  Bieżąca dezynfekcja toalet. 

Gastronomia 
 Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, 

dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to 

niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni                        

i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia 

i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych 

oraz sztućców. 
 Zmianowe wydawanie posiłków wraz ze sztućcami, czyszczenie blatów stołów i poręczy 

krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem 

detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać. 
 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/dziecka szkoły 

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

 W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub                                  

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

ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie 

w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w 

miarę możliwości praca zdalna).   

 Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem.  

 
  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.   
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 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, wskazany przez Dyrektora pracownik 

przeprowadza dziecko w odrębne wyznaczone pomieszczenie, zapewniając min. 2 m odległości 

od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).  

 

 W szkole zostało przygotowane pomieszczenie służące odizolowaniu dziecka, u którego 

zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony 

osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami 

będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po 

poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. 

Do czasu pojawienia się rodzica /opiekuna prawnego z dzieckiem w bezpiecznej odległości i 

przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w miejscu izolacji powinna pozostać osoba 

wyznaczona przez Dyrektora szkoły. Numery telefonów do wskazanych opiekunów znajdują 

się w sekretariacie. 

 
 Rodzice / opiekunowie prawni zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji                         
i zaleceń.  

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/dziecko z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się 
do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w tym szczególności: 

a) należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 
podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosować się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/  oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, 
które miały kontakt z zakażonym. 

b) zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

Przepisy końcowe 

 

 Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest złożenie przez rodziców/opiekunów 

prawnych podpisanych oświadczeń (załącznik nr 1). 

 Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 01 września 2020 r. do 

odwołania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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Załącznik nr 1  

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
Imię i nazwisko dziecka 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych 
……………………………………………………………………………………………. 

 
Numer do natychmiastowego kontaktu 
………………………………………………………………............................................. 

 

Adresy e-miał rodziców/opiekunów prawnych .……………………………............................................... 

Ja niżej podpisana/podpisany: 
 
oświadczam, co następuje: 
 
1. Zostałem/łam poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie 

szkoły. 
 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie szkoły, 
przede wszystkim: 

 

1) przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej 

temperatury ciała, 

 

2) 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 równej  lub powyżej 38 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. W razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych wyrażam zgodę na 
kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z użyciem bezdotykowego 
termometru a w przypadku dzieci z oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego wyrażam 
zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. 
 

5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 
zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 
 

6.Oświadczam, że jestem świadomy/a ryzyka na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych 
rodzin, Pomimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych procedur i środków 
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19. 

……………………………………………………………… 
   Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych 
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Załącznik nr 2 

 

 

Karta - Monitoring codziennych prac porządkowych 

 

Data ………………………………………………………………………………. 

Sala nr ……./korytarz/stołówka/pomieszczenie do izolacji/śluza ochronna/………..…………. 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

                                                                                                                    podpis  pracownika 

Kontrolujący:………………………. 

Data /godzina……………………….. 

Uwagi …………………………………… 

 

 

Elementy myte i 
dezynfekowane  

Godziny  pod godziną podpis osoby sprzątającej i dezynfekującej 

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 

podłoga           

blaty stolików           

krzesła, poręcze krzeseł           

blaty szafek           

wyłączniki światła           

parapety           

drzwi, klamki           

klawiatura komputera           

dozowniki na płyn 
dezynfekujący  

          

 Co najmniej raz dziennie  

           

zabawki           

ściany (część 
pomalowana na olejno) 

          

……           

 Sprzęt na placu zabaw  

Karuzela            

Huśtawka            

….           
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Złącznik nr 3 

 

 

KARTA POMIARU TEMPERATURY 

 

 

Imię i Nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data 
pomiaru 

Godzina 
pomiaru 

Pomiar  Podpis pracownika 
wykonującego pomiar 

Podpis rodzica/opiekuna 
prawnego 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


