
 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa 

w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole 

Podstawowej im. Wojska Polskiego 

w Wiewiórczynie 

w związku z sytuacją epidemiczną w kraju 

spowodowaną wirusem  COVID-19 

obowiązujące od 1 września 2020 r. 

 

 
Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego 

oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Procedura będzie wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Szkoły. 

 

 

 



W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 

w okresie zagrożenia epidemicznego ustala się specjalne procedury bezpieczeństwa 

obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego  w Wiewiórczynie od 

dnia 1 września 2020r. do odwołania:  

 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Oddziale 

Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie, 

zwanej dalej szkołą, odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska 

Polskiego w Wiewiórczynie  zwany dalej Dyrektorem. 

  

2. W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą na terenie kraju, w Szkole 

Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie od dnia 1 września stosuje 

się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania.  

 

3. Dzieci z oddziału przedszkolnego wchodzą wejściem głównym, nie wcześniej niż 

15 minut przed rozpoczęciem zajęć (oprócz dzieci jadących autobusem szkolnym). 

Dziecko do placówki mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe. Rodzice 

przyprowadzają przedszkolaka do drzwi szkoły. Następnie przejmuje je nauczyciel 

bądź woźna szkoły i  przechodzą  do szatni. Później dziecko obowiązkowo korzysta 

z łazienki w celu umycia rąk przed wejściem do sali przedszkolnej. 

 

4.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z  oddziału 

przedszkolnego muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników przedszkola, jak innych dzieci i rodziców wynoszący min. 2 m.                 

(zakrywamy usta i nos). 

 

5. W sali, w której przebywa grupa zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie i systematycznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe 

zabawki). Przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane na 

zajęciach muszą być każdorazowo myte, czyszczone i dezynfekowane po każdym 

dniu zajęć. 

 

6. Stała grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali pod opieką      wychowawcy. 

Dzieci korzystają z łazienek na parterze (w czasie trwania lekcji    w klasach 1 - 3) 

celem uniknięcia spotkania się. 

  

7. Dziecko nie może przynosić do oddziału  przedszkolnego  niepotrzebnych         

przedmiotów lub zabawek z domu. Każdy przedszkolak korzysta ze swoich pomocy 

dydaktycznych ( kredki, nożyczki itp.) 



8.  Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, a jeśli to możliwe powinny one 

być wietrzone w trakcie trwania zajęć. 

 9. Zajęcia będą tak organizowane, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup (np. różne godziny zabawy na dworze).  

10. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 

11. Do oddziału przedszkolnego  może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez 

objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. 

 12. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.  

13.  Rodzice dzieci są zobowiązani utrzymywać kontakt z oddziałem  przedszkolnym   

i odpowiadać na telefony. W razie wystąpienia u dziecka niepokojących objawów 

choroby musi być zapewniona szybka komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka.  

Jeśli rodzic nie będzie w stanie osobiście odebrać dziecka musi wyznaczyć inną osobę 

i powiadomić o tym wychowawcę. 

 14. Przedszkolaki na śniadanie oraz obiad będą chodziły na stołówkę  w innych 

godzinach  niż uczniowie pozostałych klas, oczywiście z zachowaniem odpowiedniej 

higieny. 

 15. Placówka  dysponuje termometrem bezdotykowym, który może zostać użyty                

w sytuacji podejrzenia zakażenia u dziecka. 

 16.  Na pomiar temperatury u dziecka rodzic musi wyrazić zgodę. 

 17. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, należy 

odizolować je z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.  

18.  W trakcie zajęć przedszkolnych dzieci będą korzystały z placu zabaw na terenie 

przedszkola, ale każda grupa oddzielnie. Dopuszcza się spacery w okolicy 

przedszkola.  

19.  W okresie trwania pandemii nie będą organizowane żadne wyjazdy autokarowe      

i nie będą zapraszani goście z zewnątrz, w tym rodzice. 

 20.  Należy prowadzić monitoring codziennych prac porządkowych. Dezynfekując 

środkami chemicznymi należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu. 

 21. Personel opiekujący się dziećmi, w tym w autobusie szkolnym musi być 

zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej.  



22. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia  i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, spożywczych, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców.  

23. Do pracy w oddziale przedszkolnym  mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

 24. Wyznacza się izolatorium  jako miejsce, w którym można odizolować osobę                

w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

  25. W placówce wywieszone zostają plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk 

oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji, do których stosowania 

wszyscy są bezwzględnie zobowiązani. 

   26. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzo-

nym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała  w ostatnim tygodniu      

w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się               

z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, 

instrukcji do dalszego postępowania.  

   27. Oboje Rodziców/ opiekunów prawnych podpisuje oświadczenie, które stanowi  

(Załącznik nr 2) do niniejszej procedury – jednorazowo.  

Oświadczenie należy złożyć wychowawcy klasy do 2 września. 



Załącznik nr 1 do  

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa  

w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej 

 im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie 

w związku z sytuacją epidemiczną w kraju  

spowodowaną wirusem  

COVID-19  

.  

 

POTWIERDZENIE GŁÓWNEJ DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ 

PRZEDSZKOLNYCH   

(kompleksowe mycie i dezynfekcja pomieszczenia) 

 

DATA GODZINA 

PIERWSZEJ 

DEZYNFEKCJI 

PODPIS 

WYKONUJĄCEGO 

GODZINA 

DRUGIEJ 

DEZYNFEKCJI 

PODPIS 

WYKONUJĄCEGO 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    



Załącznik nr 2 do  

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa  

w  Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej  

 im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie 

w związku z sytuacją epidemiczną w kraju  

spowodowaną wirusem  

COVID-19  

 

Oświadczenie rodzica dziecka w wieku przedszkolnym 

Szkoły Podstawowej im Wojska Polskiego w Wiewiórczynie: 

 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku                     

z wystąpieniem COVID-19 wprowadzone w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole 

Podstawowej im .Wojska Polskiego  w Wiewiórczynie 

2. W czasie przyjęcia do oddziału przedszkolnego moje dziecko jest zdrowe.  

3. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, 

kaszel, nie miało styczności z osobami, które odbywały kwarantannę.  

4. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka w razie potrzeby 

pomiaru temperatury w trakcie przebywania w oddziale przedszkolnym.  

5. W przypadku, gdy u mojego dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję 

się do odbierania telefonu od nauczycieli, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym oraz 

informowania dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.  

6. W przypadku podejrzenia COVID-19 u mojego dziecka lub innego domownika czy osoby, 

z którą dziecko miało styczność powiadomię o tym fakcie szkołę oraz stację sanitarno – 

epidemiologiczną i zastosuję się do podanych tam wytycznych.  

 

telefony do natychmiastowego kontaktu:  

 

………………………………………….. 

 

 

…………………………………………. 

 

data i podpis do rodziców/prawnych opiekunów (obojga): 

 

…………………………………………..………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


