
Załącznik do Zarządzenia nr  24/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Chwarstnicy  
z dnia 27.08.2020 r. 

 

PROCEDURA 
POBYTU DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W CHWARSTNICY 
W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA  I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ 
CHOROBY COVID – 19 WŚRÓD PRACOWNIKÓW, DZIECI I ICH RODZICÓW 
 
 
Podstawa prawna: 
1. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) 
2. Rozporządzeniu MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 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 2020 r. poz. 1394).  

3. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.08.2020 r. dla 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydany na podstawie art. 8a 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567) 

 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ 
 
1. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
 

2. Rodzic jest zobowiązany do zawiadomienia dyrektora szkoły o podejrzeniu zakażenia 
COVID-19 dziecka lub domownika w celu umożliwienia podjęcia czynności 
zapobiegających szerzeniu się zakażenia i zachorowań.  
 

3. Dzieci mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

 
4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
 

5. Opiekunowie dzieci mogą wejść wyłącznie do szatni  
i w terminie od 1.09 – 04.09.2020 r. zachowując zasady: 
1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
2) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
3) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  
4) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli: 



 stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,  
 rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

 
6. W szkole obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz z wyłączeniem: 

a) sekretariatu szkoły 
b) Biblioteki Publicznej – wejście do biblioteki 

1) Osoby wchodzące na teren szkoły obowiązuje stosowanie osłony ust i nosa, 
rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk.  

2) Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

 
7. Kontakt z rodzicami dziecka będzie odbywał się wyłącznie z wykorzystaniem technik 

komunikacji na odległość. 
 

8. Dzieci mają obowiązek stosowania osłony ust i nosa w autobusie. 
 
9. Dzieciom, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, będzie 

dokonywany pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym.  
 
10. Dziecko z jakimikolwiek objawami choroby lub z temperaturą ciała powyżej 37°C zostanie 

odizolowane w gabinecie pielęgniarki szkolnej, a jego rodzic powiadomiony o pilnym 
odebraniu dziecka ze szkoły. 

 
11. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów sugerujących wystąpienie choroby 

zakaźnej dyrektor szkoły powiadomi Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 
Gryfinie. 

 
12. W przypadku nieodebrania ucznia przez rodzica bądź braku możliwości skontaktowania 

się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru ucznia dyrektor szkoły zawiadomi 
właściwe organy służby zdrowia. 

 
13. Zajęcia oddziału przedszkolnego odbywają się w dwóch stałych salach, w których mają 

wyznaczone stałe miejsca. 
 

14. Zaleca się podczas zajęć korzystanie przez dzieci z boiska szkolnego oraz pobyt na 
świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

 
15. Dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub szafce. 
 
16. Dzieci nie mogą wymieniać się podręcznikami i przyborami szkolnymi między sobą. 
 
17. Dzieci nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie 

to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 
udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice dziecka powinni zadbać  
o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

 



18. Dzieci do wycierania rąk używają wyłącznie ręczników jednorazowych, które zapewnia 
szkoła. 

 
19. W szkole nie będzie odbywało się mycie zębów przez dzieci. 
 
20. W szkole nie będą organizowane wspólne dla społeczności uczniowskiej uroczystości i 

imprezy należące do tradycji oraz wycieczki. 
 
21. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi zobowiązani są ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 
 
22. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki 

do szkoły, odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. 
 

23. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu 
prowadzącego, zawiesza częściowo lub w całości pracę stacjonarną szkoły oraz ustala 
sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji 
tych zajęć. 

 
 
HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 
 
1. Przy wejściach do szkoły, w pokoju nauczycielskim i sekretariacie szkoły umieszczono 

numery telefonów do właściwych stacji sanitarno-epidemiologicznych, służb medycznych 
oraz organów, z którymi należy się w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

1) Służby medyczne – 999, 112 
2) Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

ul. Flisacza 6, 74 – 100 Gryfino  
tel. 91 416 23 43, 694 493 763  

3) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony  
ul. Arkońska 4, 71 – 455 Szczecin 
tel. 91 813 90 00  

4) Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa 800 190 590 
5) Urząd Miasta i Gminy Gryfino 

91 416 20 11 wew. 333 lub 339 
6) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie 

91 434  04 37 
 
2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekować ręce 

płynem znajdującym się przy wejściach do placówki.  
 

3. Wszystkie osoby niebędące pracownikami szkoły wchodzące do budynku szkoły mają 
obowiązek zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref 
przebywania. 

 



4. Zaleca się pracownikom szkoły stosowanie osłony ust i nosa podczas kontaktu z dziećmi 
we wszystkich częściach wspólnych. 

 
5. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny:  

a) należy regularnie myć ręce z wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze 
świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety  

b) ochrona podczas kichania i kaszlu, 
c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 
6. Nauczyciele są zobowiązani do dezynfekcji rąk po wejściu do sali lekcyjnej. 

 
7. Sale i korytarze należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 
 

8. Z sal oddziału przedszkolnego usunięto wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.  

 
9. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 

czyścić lub dezynfekować. 
 

10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 
 

11. W szkole obowiązuje monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-
higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 
klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 
posiłków, klawiatur, włączników. 
 

12. Pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta znajdujących 
się na opakowaniach środków do dezynfekcji oraz ścisłego przestrzeganie czasu 
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 
13. Pracownicy szkoły w razie konieczności zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki 

ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 
 
14. W szkole obowiązuje przestrzeganie instrukcji prawidłowego mycia rąk wywieszonych w 

toaletach i pomieszczeniach, w których znajdują się umywalki oraz instrukcji prawidłowej 
dezynfekcji rąk umieszczonych przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. 
 
 

GASTRONOMIA 
 
1. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 
wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. 



 
2. Odległość między stanowiskami pracy wynosi min. 1,5 m, a jeśli wykonywane czynności 

uniemożliwiają zachowanie wymaganego dystansu należy używać środków ochrony 
osobistej.  

 
3. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 

min. 60°C lub je wyparzać.  
 
4. Organizacja wydawania posiłków: 

1) Dzieci spożywają posiłki wg ustalonego harmonogramu. 
2) Po wejściu na stołówkę dzieci zajmują miejsca przy stołach.  
3) Posiłki (zupa / drugie danie / napój) podawane są dzieciom przez pracownika 

kuchni. 
Pracownik zobowiązany jest w tym czasie do stosowania osłony ust i nosa oraz 
rękawiczek jednorazowych. 

4) Po spożyciu posiłku dzieci wychodzą ze stołówki.  
5) Pracownicy kuchni zbierają ze stołów talerze/sztućce/szklanki oraz czyszczą blaty 

stołów i poręcze krzeseł.  
6) Jednorazowe serwetki wydawane są bezpośrednio przez pracownika kuchni.  

 
 
 

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gryfinie, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 
 


