Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie
Załącznik nr1
do Zarządzenia Dyrektora nr .................................................

Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym
w związku z COVID-19

Podstawa prawna
1. Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374 z póź. zm.)
2. Rozporządzenie MEN z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 wydanym na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 982).
4. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny
stacjonarny z dnia 3 sierpnia 2021 roku, obowiązujące od 1 września 2021 roku.
5. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada
2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na
podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

I Postanowienia ogólne
1. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w związku z wystąpieniem
epidemii obowiązująca w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Bolesława
Chrobrego obowiązuje od 1 września 2021 r.
2. Na podstawie wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra do spraw Zdrowia oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego, w trosce o bezpieczeństwo wychowanków,
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pracowników oddziału przedszkolnego oraz osób przebywających w danym czasie na
terenie placówki procedura obowiązuje wszystkich wyżej wymienionych podmiotów.

II Główne wytyczne

GŁÓWNE WYTYCZNE:
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.

III Organizacja zajęć
1. W oddziale przedszkolnym może znaleźć się wychowanek bez objawów infekcji lub
choroby zakaźnej, na którego nie został nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji
domowej.
2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego.
3. Wychowankowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek
kwarantanny lub izolacji domowej.
4. W drodze do i z placówki opiekunowie wraz z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
5. Rekomenduje się, aby wychowankowie po przyjściu do oddziału przedszkolnego
w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
6. Osoby sprawujące opiekę odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły
zachowując zasady:
•
•
•
•

1 opiekun z dzieckiem może przebywać w szatni
dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
opiekunowie przestrzegają obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem
zdrowotnym innych osób:
− stosować środki ochronne w postaci maseczek,
− dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
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7. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki:
− w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
8. Należy ograniczyć przebywanie w salach przedszkolnych osób z zewnątrz.
9. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z placówki nie wchodzą do sali, w których
przebywają dzieci. Zalecany jest kontakt z rodzicami w formie online.
10. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, należy przekazać
wychowawcy istotne informacje o stanie jego zdrowia poprzez dziennik Librus.
11. Nauczyciele w uzasadnionych przypadkach dokonują pomiaru temperatury ciała ucznia,
jeżeli rodzic podpisał stosowne oświadczenie (załącznik nr 1).
12. Rodzice / prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do jak najszybszego oddania
dziecka pod opiekę wychowawcy / pomocy nauczyciela, bez zbędnego przebywania
w szatni.
13. Jeżeli u wychowanka zostaną zaobserwowane objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych (w szczególności wysoka temperatura, kaszel, duszności), należy odizolować
dziecko w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób oraz niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
o konieczności pilnego odebrania wychowanka ze szkoły (rekomendowany własny środek
transportu).
14. Należy zapewnić, w miarę możliwości, zachowanie dystansu między osobami
przebywającymi na terenie oddziału przedszkolnego, szczególnie w miejscach wspólnych
i ograniczyć gromadzenie się i ścisk wychowanków na terenie szkoły.
15. Grupa wychowanków przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani
są w miarę możliwości ci sami nauczyciele.
16. Ogólne zasady higieny obowiązują bezwzględnie. Należą do nich:
− częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),
− ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
17. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć
i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
18. Wychowawca przed przybyciem dzieci do przedszkola w dniu 1 września 2021 r. usuwa
z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe
zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane będą przybory sportowe, np. piłki, skakanki,
obręcze, muszą być one systematycznie dezynfekowane.
19. Wychowawca w dniu rozpoczęcia zajęć oraz w pierwszych dniach września przeprowadzi
z dziećmi rozmowy, podczas których wyjaśni jakie zasady bezpieczeństwa obecnie
obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
20. Należy pamiętać o regularnym przypominaniu dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Podkreślić, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania
twarzy podczas kichania czy kasłania.
21. Wychowawca zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Jest
zobowiązany do zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.
22. Dzieci mogą korzystać tylko z zabawek znajdujących się w przedszkolu. Nie przynoszą do
przedszkola innych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy
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dzieci
ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi
w
szczególności
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie
udostępniały swoich zabawek innym. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne
czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
23. Wychowanek posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
24. Dzieci nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki
można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
25. Zaleca się organizację jak największej ilości zajęć na świeżym powietrzu.
26. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte takich jak park, las, tereny zielone.
Należy zachować dystans od osób trzecich oraz zasady obowiązujące w przestrzeni
publicznej.
27. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni, gdzie zostaje
uniemożliwione zachowanie dystansu społecznego.
28. Należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych, w tym zajęć sportowych, w których
nie można zachować dystansu.
29. Rekomenduje się korzystanie przez uczniów z bezdotykowych źródełek i fontann wody
pitnej lub z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.
30. Kosze na odpady zmieszane znajdujące się w sali musza być zamknięte.
31. W przypadku stwierdzenia objawów choroby zakaźnej u dziecka przebywającego
w oddziale przedszkolnym wychowawca ma obowiązek niezwłocznego zaprowadzenia
dziecka do izolatki i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły. Wychowawca jest
zobowiązany do postępowania zgodnie z Procedurą na wypadek podejrzenia zakażenia
COVID-19.
32. Nauczyciel opiekujący się grupą przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów
choroby.
33. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia dostępne na stronach internetowych: gis.gov.pl . Zawsze w przypadku wątpliwości
należy zwrócić się do stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu uzyskania konsultacji lub
porady.

IV Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni
1. Przy wejściu głównym zostanie umieszczony numer do kontaktu z inspekcją sanitarną
w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
2. Należy dopilnować, aby wszyscy, którzy wchodzą do szkoły, dezynfekowali dłonie lub
zakładali rękawiczki ochronne, mieli zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały
obowiązujących stref przebywania.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem. Zasada ta obliguje każdą osobę w szkole,
również wychowanków, którzy powinni robić to w pierwszej kolejności po przyjściu do
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4.

5.

6.

7.

placówki oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw i po skorzystaniu
z toalety.
Pracownicy obsługi wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie
sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów
komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia oraz sal przedszkolnych.
Przed wejściem grupy uczniów do sali pracownicy obsługi dezynfekują powierzchnie
dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie
płaskie, w tym blaty ławek, a pomieszczenie jest wietrzone. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
Urządzenia sanitarnohigieniczne są czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane.
Sale lekcyjne wietrzymy nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali,
w tym również przed rozpoczęciem zajęć.

V Gastronomia
1. Dzieci spożywają posiłki w salach przedszkolnych z zachowaniem zasad bezpiecznego
i higienicznego spożycia posiłku.
2. Dzieci mają prawo by spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
3. Poczęstunki oraz wspólne degustacje potraw nie będą organizowane do odwołania.
4. Od dostawców cateringu będą wymagane pojemniki i sztućce jednorazowe. Należy
szczególnie zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.
VI Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
1. W oddziale przedszkolnym mogą znaleźć się jedynie osoby bez objawów infekcji lub
choroby zakaźnej, na które nie został nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji
domowej.
2. 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).
3. Pracownicy oddziału przedszkolnego wiedzą, iż w przypadku wystąpienia objawów
infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały
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4.

5.

6.

7.
8.

dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów infekcji dróg
oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych
czynności. Następnie kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w nim.
Pracownik kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady
medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
Dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w przypadku
pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt
z innymi osobami w oddziale przedszkolnym / szkole.
W miejscu, gdzie przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie
koronawirusem, zostanie przeprowadzone dodatkowe sprzątanie zgodnie z procedurami
szkolnymi, a także zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe typu klamki, poręcze,
uchwyty itp.
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 w oddziałach przedszkolnych
należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
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.

Załączniki:
Załącznik nr 1.
Oświadczenie stanowiące o:
•
•
•

stanie zdrowia dziecka uczęszczającego do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie;
zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa panującymi w Oddziale Przedszkolnym
w czasie pandemii COVID-19;
zezwoleniu na mierzenie temperatury dziecku w sytuacji podejrzenia wystąpienia
zakażenia COVID-19:
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Załącznik nr 1
Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym
w związku z COVID-19

OŚWIADCZENIE
Ja,
………………………………………..............................................................................
..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych)

będący rodzicem/ opiekunem prawnym ...................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

Przyjmuję do wiadomości:
1) że do oddziału przedszkolnego mogę przyprowadzić tylko dziecko zdrowe – bez objawów
chorobowych. Nie można przyprowadzać dzieci m.in. kaszlących, z podwyższoną temperaturą
oraz jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
2) konieczność przygotowania dziecka na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu, zaopatrzenie
dziecka w odpowiednią ilość pożywienia i napojów (podpisany bidon na wodę);
3) konieczność każdorazowego odebrania dziecka w trybie natychmiastowym
w przypadku pojawienia się u niego niepokojących objawów choroby (np. gorączka);
4) zapewnienie dziecku własnych przyborów piśmienniczych np. kredek, flamastrów, kleju,
nożyczek;
5) konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny
(unikania dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, odpowiedni sposób
zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania);
6) zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19
obowiązujące w placówce, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń;
7) jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych
z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie
i miejscu.
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Wyrażam zgodę na:
1) pomiar temperatury mojego dziecka w trakcie pobytu w przedszkolu, gdy pojawią się
symptomy mogące świadczyć o pogorszeniu stanu zdrowia takie jak: duszności, kaszel, katar,
osłabienie, kichanie;
2) na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia
COVID-19:
………………………….................................................................……………........................

Celem zapewnienia szybkiej komunikacji z nauczycielami oddziału przedszkolnego podaję
poniższe dane kontaktowe (tj. nr telefonu do rodziców / opiekunów prawnych)
......................................................................................................................................................

* Dodatkowo udostępniam nr telefonu do osoby lub instytucji (np. zakładu pracy) w celu
pilnego kontaktu telefonicznego, w przypadku, gdy nie udało się skontaktować z rodzicami
(opiekunami prawnymi), a sytuacja dotyczy ewentualnego wypadku dziecka lub złego stanu
zdrowia.
.......................................................................................................................................................
*podanie tego numeru nie jest obowiązkowe

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14
maja 2016 r. L 119/1) Szkole Podstawowa im. Bolesława Chrobrego z Oddziałem Przedszkolnym w Żórawinie jest
administratorem danych osobowych.

......................................................................................................................................................
(data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych)
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