
 

Zespół Szkolno- Przedszkolny 

w Ujanowicach 

 

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA                                        

W  WARUNKACH PANDEMII COVID – 19 

 

rok szkolny 2021/2022 

 

 

Cel procedury:  

Ustalenie sposobu postępowania  dla zapewnienia  bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym im. Świętej Kingi w Ujanowicach w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i  zwalczaniem epidemii COVID - 19 

  

Zakres procedury:  

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów, dzieci oddziałów 

przedszkolnych uczęszczających do naszej szkoły oraz osób przebywających na terenie 

szkoły w czasie trwania epidemii COVID - 19 

  

  

OPIS DZIAŁAŃ PROCEDURALNYCH  

  

§ 1  

Informacje wstępne  

 

1. Od dnia  1 września 2021r. uczniowie i dzieci przedszkolne rozpoczynają zajęcia                   

w systemie stacjonarnym. W razie konieczności, jeżeli wystąpiłyby zdarzenia  mogące 

zagrozić zdrowiu uczniów,  dyrektor szkoły  za zgodą organu prowadzącego po 

uzyskaniu pozytywnej opinii  Powiatowego Inspektora Sanitarnego może zawiesić 

zajęcia na czas określony.  

2. Zawieszenie zajęć, o których  mowa w ust 1 może dotyczyć w szczególności oddziału  

przedszkolnego, klasy lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

3. Dopuszcza się wariant b – tzw.  wariant mieszany - naukę hybrydową gdzie część 

uczniów – np. dana klasa będzie uczyć się zdalnie , a inna stacjonarnie.                                

Po  określonym czasie np. po tygodniu  nastąpi zmiana.  



4. O zawieszeniu zajęć, o którym mowa w ust.1organ prowadzący lub dyrektor 

zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ  rejestrujący, o 

którym  mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań 

oświatowych  

 

§ 2  

Zasady organizacji pracy  

 

1. Do przedszkola/ szkoły może  przyjść dziecko/ uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję  górnych dróg oddechowych   oraz  dziecko/uczeń ,który nie 

miało/miał  styczności  z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji 

domowej. 

2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający /odbierający dzieci z przedszkola  są 

zobowiązani do stosowania dystansu społecznego  w odniesieniu do  personelu                     

i innych  dzieci oraz ich rodziców wynoszący min 1,5 m oraz stosowania zasad reżimu 

sanitarnego (osłona ust , nosa, dezynfekcja rak lub rękawiczki jednorazowe), 

3. Tylko w przypadku , gdy dziecko wymaga okresu adaptacyjnego i obecności rodzica/ 

opiekuna ,może on przebywać na terenie placówki, tylko pod warunkiem zachowania 

wszystkich środków ostrożności( osłona ust , nosa, dezynfekcja rak lub rękawiczki 

jednorazowe), 

4. Pracownicy przedszkola/ szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej, 

m.in.: jednorazowe rękawiczki, maseczki.   

5. Przy  każdym wejściu do szkoły/przedszkola umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk dla 

wszystkich dorosłych i dzieci. 

6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki  do zastosowania                   

w przestrzeni publicznej  (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz                       

w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu 

7. Przyjście/wyjście  uczniów/dzieci przedszkolnych  do szkoły podzielone zostało tak, aby 

uniknąć skupiska większej ilości  osób: 

•  wejście nr 1 – przedszkole młodsza grupa ( wzorem lat ubiegłych)  

• Wejście nr 2 –  drugie drzwi od frontu szkoły -przedszkole  gr III 

• wejście nr 3  - wejście główne przedszkole gr II,IV 

• wejście nr 4 – wejście koło hali gimnastycznej – klasy I - IV 

• wejście nr 5 – drzwi od dziedzińca szkoły – klasy: V - VIII  

 

8.   Jedna grupa/ zespół klasowy  przebywa w jednej, stałej sali, wyjątek stanowią: zajęcia  

wych- fiz, edukacji informatycznej, informatyki. 

9. W sali ,w której przebywa grupa/ klasa  należy usunąć wszystkie przedmioty, których nie 

można zdezynfekować. ( np. ,pluszowe zabawki, ) natomiast pomoce dydaktyczne  

wykonane z papieru w tym  książki podlegają 72 godzinnej kwarantannie. 



10. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola własnych zabawek. W szczególnych 

przypadkach / okresie  adaptacyjnym/ przypadkach rodzic zobowiązany jest do codziennej 

dezynfekcji , czy wyprania zabawki. 

11. Podczas zajęć nauczyciel jest zobowiązany do dopilnowania dziecka/ ucznia  aby 

korzystało tylko z swoich pomocy np. kredek, farb, podręczników itp. 

12. Sale będą wietrzone co godzinę. 

13.  Przed korzystaniem ze sprzętu na placu zabaw oraz sprzętu  w-fiz. będzie dokładnie 

zdezynfekowany, w/w czynności powtarzane regularnie. 

14. W każdej klasie znajduje się pojemnik z płynem dezynfekującym, umożliwiający  

uczniom dezynfekowanie  rąk  

15. Każda sala ,w której uczyły się/przebywały dzieci będzie dezynfekowana w danym dniu 

po zakończeniu  zajęć . 

16. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się informacje graficzne, plakaty z 

zasadami prawidłowego mycia rąk,. Toalety sprząta się po każdej przerwie.  

17.  Na terenie szkoły wyznaczone jest i odpowiednio wyposażone pomieszczenie - gabinet 

higieny szkolnej –Izolatka , w którym będzie można odizolować osobę                                

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych . 

18. Uczniowie spędzają przerwy na terenie szkoły  

•  Klasy I – II  górny korytarz – budynek b (szkoła podstawowa) 

• Klasy III – IV  korytarz górny  - budynek b  ( szkoła podstawowa  

• Klasy V – VIII korytarz górny – budynek a ( dawne gimnazjum) 

      20. Przy  sprzyjającej pogodzie   przerwy odbywają się na świeżym powietrzu: 

• Klasy  I -  V – plac zabaw i teren zielony przy placu zabaw 

• Klasy  VI- VIII – dziedziniec szkolny. 

Po powrocie z przerwy nauczyciele  zachęcają dzieci do dezynfekcji  rąk  . 

19.    Należy zwrócić uwagę, aby dzieci / uczniowie często i regularnie myły ręce (zaleca się 

co godzinę myć ręce), szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 

powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizować należy pokaz właściwego mycia 

rąk.  

20.  Nauczyciele komunikują się z rodzicem poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym 

lub telefonicznie (  tzw. szybki kontakt ), w wyjątkowych sytuacjach osobiście 

zachowując odpowiednie procedury.  

 

§ 4 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci  

  

1. Do placówki przyprowadzane są przez zdrowych  rodziców lub opiekunów prawnych 

tylko dzieci zdrowe.  

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka jeśli, któryś z domowników 

przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej oraz gdy miało kontakt z osobą chorą.    



3. Rodzice są zobowiązania do podpisania zgody na mierzenie temperatury dziecka          

w ciągu dnia oraz  stosowne oświadczenie dotyczące procedury postępowania w razie 

stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych. 

4.   Niepodpisanie w/w dokumentów  równoznaczne  jest z nieprzyjęciem dziecka do 

placówki.  

5. Przy wejściu wszyscy dorośli wchodzący do budynku obligatoryjnie dezynfekują ręce,          

a także mają zasłonięte nos i usta odpowiednią maseczką   

6. W wyznaczonym czasie ( rano – 6.30 – 8.00, popołudniu 13.00 – 17.00) rodzic 

przyprowadza/ odbiera dziecko do przedszkola  stosując wszystkie zasady reżimu 

sanitarnego. 

7.  Uczniowie klas I-III przyprowadzeni / odbierani  przez rodziców  do szatni/ z szatni  

szkolnej stosują się  do  przestrzegania  zasad reżimu sanitarnego 

8. Rodzic ogranicza czas przebywania w szkole  do minimum, tak aby umożliwić sprawne 

przyprowadzanie i odbieranie dzieci .  

9. W przypadku wystąpienia temperatury lub niepokojących objawów chorobowych, 

dziecko będzie odizolowane  w odrębnym  pomieszczeniu, a rodzic bezwzględnie                

w przeciągu 1 godziny od uzyskania informacji o symptomach choroby musi odebrać 

dziecko z placówki i udać się do lekarza.  

  

§ 5 

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19                          

u dziecka/ucznia 

  

1. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie,  

nauczyciel zawiadamia dyrektora szkoły , a ten  wyznacza osobę , która zabezpieczona  

w odpowiednie  środki ochrony osobistej niezwłocznie przechodzi  z dzieckiem/ 

uczniem do wyznaczonej sali – Izolatki  . Pozostaje w bezpiecznej odległości                  

i oczekuje z nim do momentu odebrania dziecka przez rodziców.  

2. Dyrektor zawiadamia  bezzwłocznie jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach 

chorobowych i podejrzeniu wystąpienia zachorowania na COVID-19. 

 

3. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji. 

       Notatka zawiera następujące informacje: 

a) datę, 

b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

c) godzinę powiadomienia rodziców, 

d) opis przebiegu działań. 

 

             4. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji przedszkola/szkoły. 

 



             5. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący 

 

       6. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie / uczniami w klasie, w której 

przebywało dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany 

jest otoczyć opieką pozostałe dzieci / pozostałych uczniów i zadbać, by: 

1) umyły/umyli ręce zgodnie z instrukcją, 

2) jeśli to możliwe, przeszły/przeszli do innego zdezynfekowanego pomieszczenia 

przedszkola/szkoły lub na wyszły/wyszli na zewnątrz budynku przedszkola/szkoły. 

 

             7. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń z podejrzeniem COVID-19, jest          

niezwłocznie i skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe takie jak klamki, włączniki 

światła, poręcze są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 

8. Pomieszczenie, które było miejscem izolacji dla ucznia z objawami chorobowymi, po 

jego opuszczeniu jest skrupulatnie myte, dezynfekowane są wszystkie miejsca dotykowe. 
    

§ 6 

Przekazanie dziecka/ucznia rodzicom (prawnym opiekunom) w sytuacji podejrzenia                

u niego zakażeniem COVID - 19 

 

1. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony 

indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem 

dziecka/ucznia rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym 

umieszczonym przy wejściu do budynku przedszkola/szkoły. 

2. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika 

przedszkola/szkoły, który się nim opiekował w izolatce. 

3. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica 

(prawnego opiekuna) o okazanie dowodu tożsamości.. 

4. Osoba opiekująca się dzieckiem/uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, 

przekazuje dziecko/ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje 

informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka/ucznia. Może przekazać 

rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery telefonów do zawiadomionej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. 

5.  Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic (prawny opiekun) opuszcza 

przedszkole/szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi. 

6. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko/ucznia nie posiada indywidualnych 

środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku przedszkola/szkoły. W tej sytuacji 

należy poprosić rodzica (prawnego opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m 

od drzwi budynku i wypuścić dziecko/ucznia do rodzica. Pracownik obserwuje 

dziecko/ucznia do chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) je przejmie. 

7. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko/ucznia nie posiada indywidualnych 

środków ochrony, stanowi to wykroczenie. Dyrektor przedszkola/szkoły ma prawo 

zgłosić je do organów ścigania. 



8. Pracownik opiekujący się dzieckiem/uczniem w izolatce, który oddał dziecko/ucznia 

rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją 

zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice. 

9. Izolatka, w której przebywało dziecko / przebywał uczeń, jest dokładanie wietrzona, 

myta za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana środkiem typu Trisept -

Complex zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania pomieszczeń przez wyznaczonych 

pracowników przedszkola/szkoły. 

 

§ 12  

  

Postanowienia końcowe  

  

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 01.09.2021 roku .  

2. Procedury obowiązują do odwołania.  

  

                                                    

  

 

 

 

 

 


