
Procedura przyprowadzania, odbierania i pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym 

Szkoły Podstawowej imienia Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu  

z dn. 4 maja 2020r. w związku z epidemią COVID-19. 

W związku z wejściem w życie z dniem 4 maja 2020 roku rozporządzenia  

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzamy niniejszą 

procedurę, która ma na celu zapewnienie w miarę możliwości bezpiecznych warunków: 

przyprowadzania, odbierania i pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym. 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są: rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

1. Do oddziałów przedszkolnych przyprowadzane są dzieci, których rodzice złożyli 

pisemne deklaracje (skan lub zdjęcie)drogą mailową do sekretariatu szkoły.  

Deklaracja wypełniana jest każdorazowo po każdorazowej nieobecności dziecka  

w oddziale przedszkolnym (nawet jeden dzień). 

2. W celu zapewnienia sprawnego odbioru dzieci przez pracowników szkoły rodzic 

zgłasza planowane godziny przyprowadzenia i odbioru dziecka. Szkoła czynna jest  

w godz. od 7:00 do 13:00 . Dzieci przyprowadzone są najpóźniej do godz. 8:00. 

3. W związku z wytycznymi przeciw epidemiologicznymi GIS w grupie może przebywać 

max. 12 dzieci.  

4. Dyrektor ma możliwość odmówienia przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, 

gdy liczba dzieci przekroczy zalecaną normę ustalono przez GIS. 

5. W pierwszej kolejności do przedszkola będą przyjmowane dzieci, których rodzice  

nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, pracowników ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 

realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 

6. Zgodnie z wytycznymi MEN w celu uniknięcia rotacji nauczycieli i pracowników 

obsługi, praca w grupach będzie prowadzona wg. Ustalonego harmonogramu. 

7. Do szkoły przyprowadzamy tylko i wyłącznie dzieci zdrowe – bez objawów 

chorobowych. 

8. Do szkoły dzieci przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe. 

9. Wszystkie dzieci oraz rodzice/opiekunowie do budynku szkoły wchodzą w maseczkach 

i rękawiczkach. 

10.  Rodzic wchodzi do przedsionka i czeka na pracownika szkoły, który odbierze dziecko. 

W przedsionku przebywa tylko jeden opiekun z dzieckiem, kolejne osoby czekają  

na zewnątrz szkoły zachowując dystans między sobą min. 2m. 

11. Pracownik szkoły w maseczce i rękawiczkach odbiera dziecko i kieruje się do łazienki 

w celu umycia rąk dziecka. 

12. Dziecko jest przebierane przy szafkach i przekazane pod opiekę wychowawcy grupy. 

W szkole dzieci nie noszą maseczek. 

13. Wychowawcy i opiekunowie podczas opieki nad dziećmi nie noszą maseczek  

i rękawiczek. 

14. Dzieci przebywają w wyznaczonych salach dydaktycznych i nie przemieszczają  

się pomiędzy salami, co uniemożliwi stykanie się ze sobą dzieci i pracowników szkoły. 



15. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły  

i poza nią (plac zabaw) wynoszący min. 1,5m. 

16. Sale zajęć należy wietrzyć co godzinę, sala może być wietrzona podczas zajęć.  

17. Plac zabaw jest dezynfekowany po opuszczeniu grupy. 

18. Dezynfekcja łazienek oraz sali dydaktycznej będzie prowadzona na bieżąco.  

Natomiast po opuszczeniu sali przez dzieci zostanie przeprowadzona kompleksowa 

dezynfekcja wszystkich wymaganych powierzchni. 

19. Dezynfekcja polega na przetarciu płynem dezynfekującym klamek, włączników światła 

i poręczy oraz  powierzchni materacy, zjeżdżalni i szafek w szatni, poręczy, krzeseł, 

blatów stolików. 

20. Pozostałe zasady higieny osobistej stosujemy jak dotychczas z uwzględnieniem 

częstego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu  

z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

21. Posiłki dzieci jedzą w stołówce. Zasady higieny przy przygotowaniu i wydawaniu 

posiłków obowiązują jak dotychczas. Stoliki i krzesełka na stołówce  

będą dezynfekowane po każdym posiłku. 

22. Przy odbiorze dziecka, po wejściu do przedsionka, obowiązują procedury  

jak przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola (patrz pkt 9 i 10). Rodzic/opiekun 

zawiadamia wychowawcę o chęci odebrania dziecka dzwoniąc dzwonkiem. 

23. Pracownik szkoły w maseczce i rękawiczkach ubiera dziecko w szatni i przekazuje pod 

opiekę rodzica/opiekuna z informacją na temat pobytu dziecka w oddziale 

przedszkolnym. 

24. W przypadku oczekiwania przez rodzica/opiekuna bardziej szczegółowych informacji 

na temat pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym prosimy o kontakt telefoniczny  

lub mailowy z wychowawcą. 

25. Zobowiązujemy rodziców/opiekunów do przestrzegania zasad i procedur ogólnie 

obowiązujących, zgodnie z wytycznymi MZ i GIS. 

26. Dzieci pozostające w domu w dalszym ciągu objęte są nauczaniem zdalnym. 

W przypadku choroby dziecka rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować szkołę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura postępowania  
w przypadku podejrzenia zakażenia lub zachorowania na COVID-19  

w Szkole Podstawowej imienia Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu. 

 W związku z wejściem w życie z dniem 4 maja 2020 roku rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzamy niniejszą 

procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażania lub zachorowania na COVID-19. 

Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia lub zachorowania na COVID-19 u dziecka: 

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować  

je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem min. 2m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów,  

w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

2. Dziecko do momentu odebrania przez rodzica, pozostaje pod opieką jednego 

pracownika szkoły, zaopatrzonego w maseczkę, rękawiczki oraz fartuch ochronny. 

3. Pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka w przypadku 

niepokojących objawów chorobowych. 

4. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, dezynfekcja zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

5. Skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu ustalenia,  

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia lub zachorowania na COVID-19 u pracownika 

szkoły: 

1. Pracownik wie, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzi  

do pracy, powinien zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją  

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym a w przypadku pogorszenia się stanu 

zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony 

COVID-19. 

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

objawów sugerujących zakażenie COVID-19, należy niezwłocznie odsunąć  

go od pracy, powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować ściśle 

do wydawanych instrukcji i poleceń. 

3. Obszar, w który, poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, dezynfekcja zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

4. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu,  

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

5. Zaleca się bieżące śledzenie GIS i MZ, dostępnych na stronach: www.gis.gov.pl  

lub www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązującego prawa. 

6. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

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

