
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KŁODAWIE 

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników                                

w Kłodawie na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego oraz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19, w tym procedury 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

 
 
 
Podstawa prawna 

 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.), 

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

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

 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.), 

 Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie,  

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 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 ze zmianami, 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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-19 

 

Tryb zgłaszania i informowania 

Od 6 maja 2020 r. istnieje możliwość zapewnienia opieki dla dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie. 

   

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki w oddziale przedszkolnym mogą zgłosić 

zapotrzebowanie do Dyrektora Szkoły: 

- telefonicznie – nr tel. 63 2730 – 310 

- drogą e- mailową – zsp21@wp.pl 

- przez e -dziennik – Librus 

- przez wychowawcę. 

Informacja o sposobach komunikacji zamieszczona jest stronie internetowej szkoły  

http://sp2klodawa.superszkolna.pl/ oraz przesłana do rodziców w e-dzienniku. 

 

Z opieki w placówce, w pierwszej kolejności, mogą skorzystać dzieci: 

 których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;  

 dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu                                              

i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                              

i zwalczaniem COVID-19. 

Nie wolno przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi a także dziecka, którego domownik odbywa 

kwarantannę.  

Te same zasady bezpieczeństwa dotyczą nauczycieli i pracowników szkoły. 
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Organizacja opieki nad dziećmi 

 jedna grupa przedszkolna przebywa w wyznaczonej i stałej sali, w miarę możliwości pod opieką jednego 

nauczyciela (54); 

 w grupie może przebywać do 12 dzieci, w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego 

można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2; 

 jeśli zaistnieje konieczność, opieka zostanie zorganizowana w mniejszych grupach; 

 dzieci z poszczególnych grup nie mogą się ze sobą spotykać (np. różne godziny przyjmowania grup do 

placówki, różne godziny zabawy na dworze); 

 grupa przedszkolna obejmuje dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań                        

i uzdolnień; 

 dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z boisk szkolnych istniejących na terenie placówki; 

 w salach nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,                   

jak np. pluszowe zabawki; 

 

 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa 

 

 do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną; 

 dzieci do szkoły mogą być przyprowadzone do szkoły lub odebrane przez osoby zdrowe; 

 przed wejściem do budynku konieczne jest skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk przez wszystkie 

osoby dorosłe, wchodzące na teren szkoły; 

 konieczne jest regularne mycie rąk wodą z mydłem; 

 dzieci myją ręce wodą z mydłem po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety; 

 personel podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie musi zakrywać ust i nosa; 

 pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, 

ewentualnie przyłbice; 

 placówka zapewnia podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym 

miejscu w wejściu do budynku, do korzystania z którego zobligowane są wszystkie osoby dorosłe; 

 prace porządkowe na terenie placówki są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 

klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach      

i w pomieszczeniach do spożywania posiłków – przy ścisłym przestrzeganiu czasu niezbędnego                                

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

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji; 

 w przypadku konieczności organizacji stołówki i bezpiecznego spożywania posiłków  zastosowanie mają 

warunki wymagane przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego oraz 

zasady szczególnej ostrożności: korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni                          

i sprzętów, blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie, spożywanie posiłków w małych grupach, 

stosowanie do mycia wielorazowych naczyń i sztućców zmywarki z dodatkiem w detergentu                                       

w temperaturze min. 600 C lub wyparzania; 

 w placówce wydzielone jest pomieszczenie potrzebne do izolacji, wyposażone m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych (gabinet pielęgniarki); 

 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 pilnego odebrania dziecka z podmiotu; 

 ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz oraz wprowadza szczególne środki ostrożności 

przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe); 

 w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, 

a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk; 

 wyłączone z użytku są fontanny wody pitnej; 

 sale co najmniej raz na godzinę są wietrzone, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć; 

 opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, 

wynoszący min. 1,5 m; 

 personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym 

się dziećmi; 

 w wejściu do szkoły, dyżurce i sekretariacie szkoły znajdują się numery telefonów do: 

 organu prowadzącego UMiG w Kłodawie– 63 2730 622 

 Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty - tel. 61 670 40 81, 780 386 001 

 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole - 63 27 22 279 

 służb medycznych – Przychodnia Kłodawa 781 101 080 

 szybka komunikacja z rodzicami odbywa się poprzez: 

 kontakt telefoniczny – nr tel. 63 2730 – 310 

 drogą e- mailową – zsp21@wp.pl 

 przez e -dziennik – Librus – wychowawcy i dyrekcja szkoły 

 przez wychowawcę – kontakt telefoniczny i e – mail 

 na stronie internetowej szkoły  http://sp2klodawa.superszkolna.pl/ 

 

 

 

Zadania nauczycieli: 

Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi zobowiązany jest: 

 wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały 

wprowadzone;  

 nie organizować wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku; 

 usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki; 

 jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze - systematycznie 

dezynfekować; 

 wietrzyć salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzić gimnastykę 

śródlekcyjną przy otwartych oknach; 

 zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu                  

z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu; 

 zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji;  

 przypominać i dawać przykład właściwych zachowań, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa; 

 unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 
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Zadania rodziców: 

Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zobowiązany jest: 

 podpisać oświadczenia zawarte w Załączniku nr 1 do Procedury; 

 przyprowadzać do szkoły dziecko tylko w sytuacji braku objawów chorobowych; 

 przekazać dyrektorowi/nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka w celu zapewnienia 

odpowiedniej opieki podczas pobytu w placówce; 

 zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki; 

 przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych; 

 nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji - wówczas 

wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych                                       

i lekarza; 

 wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek; 

 regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak: unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust, częste myć ręce wodą z mydłem i niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania 

twarzy podczas kichania czy kasłania; 

 Przyprowadzając /odbierając dzieci do/z szkoły zachować dystans społeczny w odniesieniu                                          

do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m; 

 wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej – wejście do szkoły - z zachowaniem zasady -1 rodzic 

z dzieckiem na 15 m2. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia 

 pracownicy/obsługa szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie 

powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem; 

 należy na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych 

na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów 

prawa; 

 w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy: 

 niezwłocznie odsunąć go od pracy, 

 wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, 

 powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, 

 obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.); 

 należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu,            

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek; 

 należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się 

do osób, które miały kontakt z zakażonym; 

 zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 
  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI 

Należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka 

zakażenia: 

1. Często myć ręce – instrukcje umieszczone są we wszystkich toaletach szkolnych oraz klasach. Należy pamiętać       

o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie 

alkoholu (min. 60 %). 

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła                  

i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

3. Zachować bezpieczną odległość Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha                   

i ma gorączkę. 

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. 

Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa                                     

z powierzchni na siebie. 

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się 

koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie 

zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny.  Należy przy tym 

pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust                

i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia. 

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się 

koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości 

o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza 

rodzinnego. 

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się 

koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać                       

w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. 

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. Ostrożnie obchodź 

się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez 

niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności. 

9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. 

10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 

 

 

 

 /-/ Dorota Sylwestrzak 

                                                                                                                                                                                Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2  

                                                                                                                                                                                 im. Białych Górników w Kłodawie 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Załącznik nr 1 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników                           
w Kłodawie na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego oraz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid – 19, w tym procedury 
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

 
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko Rodzica/Rodziców…………………………………………………………………………………..… 
Numery telefonu do kontaktu……………………………………………………………………………………….…… 
 
INFORMACJA RODZICA:  

1. 
Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko/ktoś z domowników za 
granicą?                     

TAK NIE 

2. 
Czy Pan/Pani/dziecko/ktoś z domowników jest objęty obecnie kwarantanną/ nadzorem 
epidemiologicznym?          

TAK NIE 

3. 
Czy obecnie występują u dziecka objawy infekcji np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, 
duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne 
nietypowe.?               

TAK NIE 

4. 

Czy obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni występowały u kogoś z 
domowników objawy infekcji np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, 
duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu                    
i inne nietypowe.?     

obecnie TAK NIE 

w ciągu 
ostatnich 2 
tygodni 

TAK NIE 

5. 
Czy Pan/Pani/ dziecko/ ktoś z domowników miał kontakt w ciągu ostatnich 2 tygodni kontakt 
z osobą zakażoną wirusem Covid-19? 

TAK NIE 

 ………………………………………..……….. 
podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 

OŚWIADCZENIA RODZICA: 
I. Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Białych 

Górników bnw Kłodawie zasad zawartych w Wewnętrznej procedurze bezpieczeństwa na terenie placówki na 
podstawie wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego oraz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid – 19.  

……………………………………… 
podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 

 
II. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych. 
……………………………………… 

podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 
III. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia u niego jakichkolwiek 

objawów chorobowych podczas pobytu w szkole. 
……………………………………… 

podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 
 

IV. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 
zdrowotnej                   u dziecka/domowników w związku z infekcjami oraz wirusem Covid-19.  

………………………………………. 
podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 

  
V. Jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej                                

Nr 2 w Kłodawie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz nie będę zgłaszać roszczeń, w razie ewentualnego 
zachorowania mojego dziecka. 

……………………………………… 
podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 


