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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2019/20 

z dnia 04.05.2020 r. 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w  Piotrkowie Kujawskim 

 

 

Procedury bezpieczeństwa  

obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim na czas 

prowadzenia zajęć opiekuńczych w okresie pandemii COVID-19 

 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w związku  

z umożliwieniem zajęć opiekuńczych w czasie pandemii 

2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania w czasie organizacji zajęć 

opiekuńczych w placówce oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej. 

 

§ 1 

Cel i przedmiot procedur 

1. Celem i przedmiotem procedur jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpiecznego 

organizowania i prowadzenia zajęć opiekuńczych oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej,  

a także obowiązków dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców/ opiekunów 

prawnych. 

2. Procedury zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego 

i Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

3. Procedury uwzględniają wsparcie organizacyjne organu prowadzącego szkołę oraz możliwości 

bazowe i kadrowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim. 

4. Nauczyciele, pracownicy obsługi oraz rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania 

się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowie 

Kujawskim na czas prowadzenia zajęć opiekuńczych w okresie pandemii COVID-19 i 

potwierdzenia tego faktu pisemnym oświadczeniem, stanowiącym Załącznik nr 2. 

5. Słownik pojęć: 

1) dyrektor – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim; 

2) opiekun – pomoc nauczyciela  

3) rodzic – rodzic/osoba sprawująca prawną opiekę nad dzieckiem; 

4) oddział, placówka, szkoła – oddział przedszkolny zorganizowany w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim; 

5) grupa – grupa dzieci  oddziału przedszkolnego; 

6) organ prowadzący – Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 

7) organ nadzoru – Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 

 

 

§2 

Ogólne zasady profilaktyki. 

1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe – bez objawów sugerujących chorobę 

zakaźną. 

2. Osoby trzecie mogą przebywać w placówce tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu 

wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, lub dezynfekcja rąk. 

3. W placówce wywieszone zostają plakaty z zasadami: 

1) prawidłowego mycia rąk (w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych),  
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2) instrukcje skutecznego dezynfekowania rąk (przy dozownikach z płynem do dezynfekcji),.  

3) prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczek, 

4) prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek, 

    do których stosowania wszyscy są bezwzględnie zobowiązani. 

4. Umieszczenie przy wejściu do budynku płynu do dezynfekcji rąk wraz z informacją  

o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez wszystkich dorosłych wchodzących do budynku. 

5. Umieszczenie wewnątrz budynku dozowników z płynem do dezynfekcji w miejscach 

niedostępnych da dzieci. 

6. Dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie wchodzący do budynku dezynfekowali dłonie przy 

wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos. 

7. Monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w 

czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, 

włączników światła, kurków w kranach, uchwytów, dozowników mydła, dozowników środków 

dezynfekcyjnych, poręczy krzeseł oraz powierzchni płaskich, w tym batów w salach i w 

pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. 

8. Przestrzeganie zasad higieny: regularnego mycia rąk wodą z mydłem, bieżąca dezynfekcja toalet. 

9. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji. 

10. Zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, 

fartuchy ochronne i ewentualnie przyłbice w zależności od stanowiska pracy  

i związanego z nim ryzyka. 

11. Wyznaczenie pomieszczenia, wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn 

dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych (izolatka). 

12. Utworzenie szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami (aktualne numery telefonów). 

13. Wyposażenie placówki w termometr bezdotykowy w celu bezpiecznego pomiaru temperatury 

(kontrolowanie symptomów chorobowych). 

14. Wychodzenie na plac zabaw z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa. Poszczególne (małe) 

grupy dzieci wychodzą na plac zabaw tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. 

15. Codzienną dezynfekcję  urządzeń placu zabaw, na których bawiły się dzieci.  

16. Podawanie dzieciom wody lub herbaty tylko przez opiekuna. 

17. Zapoznanie z procedurami wszystkich osób, których one dotyczą oraz kontrolowanie ich 

przestrzegania.  

18. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko umycie ich 

i zdezynfekowanie (chyba, że jest tyle zabawek, że każde dziecko bawi się inną).  

19. Wprowadzenie zasad szczególnej ostrożności dotyczącej zabezpieczenia epidemiologicznego 

pracowników i  odległości stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe - 

- środki ochrony osobistej  (maseczki) oraz utrzymania wysokiej higieny, mycia  

i dezynfekcji stanowisk pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, 

mycia, i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce  

z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60o C lub je wyparzać.  

20. Obowiązek zapoznania się i stosowania do procedury. 
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§ 3 

Ogólne zasady organizacji zajęć 

1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

2. W pierwszej kolejności z  oddziału przedszkolnego korzystają te dzieci, których rodzice nie mają 

możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, o czym oświadczają wypełniając kartę zgłoszenia 

dziecka. 

3. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego na czas prowadzenia zajęć opiekuńczych  

w okresie pandemii COVID-19 decyduje dyrektor szkoły. 

4. W przypadku większej liczby chętnych, tworzy się listy rezerwowe. Jeśli zwolni się miejsce, 

przyjmowane będą dzieci z list rezerwowych. 

5. Środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki zapewnia organ prowadzący. 

6. W razie potrzeby organ prowadzący zaopatrzy nauczycieli i pracowników obsługi  w indywidualne 

środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, 

nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem. 

7. W przypadku nieobecności nauczycieli lub pracowników obsługi z powodu choroby 

lub kwarantanny, dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym zabezpieczy możliwość 

szybkiego uzupełniania kadry. 

8. W przypadku zaobserwowania u dziecka, nauczyciela lub pracownika obsługi objawów 

chorobowych, osoba taka jest izolowana w wyodrębnionym, wyposażonym w środki ochrony 

indywidualnej i płyn dezynfekujący, pomieszczeniu (izolatce). Zasady postępowania w takim 

przypadku określają odrębne procedury.   

 

§ 4 

Szczegółowe zasady organizacji zajęć 

1. Oddział przedszkolny funkcjonuje w godzinach 7.15 – 16.00. 

2. Grupa może liczyć maksymalnie 12 dzieci, a w pewnych uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

organu prowadzącego, można ją powiększyć o nie więcej niż dwoje dzieci. 

3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 

4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. Powierzchnię sali wylicza się z uwzględnieniem mebli 

oraz innych sprzętów w niej się znajdującej. 

4. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

uprać lub zdezynfekować (np. dywany, zabawki pluszowe). 

5. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która co najmniej raz na 

godzinę będzie wietrzona (w czasie przerwy), a w razie potrzeby częściej, także w czasie zajęć. 

6. Zajęcia winny być tak zorganizowane by poszczególne grupy dzieci nie spotykały się ze sobą 

(różne godziny przyjmowania grup, różne godziny zabaw na dworze).  

7. Do grupy z zasady przyporządkowani są ci sami opiekunowie. W przypadku ewentualnych 

problemów kadrowych, opiekunowie mogą się zmieniać, o czym decyduje dyrektor szkoły. 

8. Dzieci, pod nadzorem opiekunów, mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. 

9. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.  

10. Wyście poza teren szkoły jest zabroniony. 

11. Zakaz przynoszenia przez czegokolwiek przez  dziecko z domu (zabawek itp.). 

12. Zakaz wynoszenia czegokolwiek przez dziecko (kolorowanek, kart pracy itp.). 

13. Opiekunowie i nauczyciele zobowiązani są przestrzegać wszelkich zasad higieny  

i bezpieczeństwa. 
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14. Dezynfekcja pomieszczeń oraz najbliższego otoczenia dzieci odbywać się będzie zgodnie  

z procedurą. 

15. Indywidualne korzystanie z toalety przez 1 dziecko pod nadzorem opiekuna, który po każdej 

czynności higienicznej dziecka w toalecie dezynfekuje to miejsce (toaleta, klamki, umywalka, kran 

itp.). 

16. Nauczyciele, opiekunowie i dzieci pod nadzorem opiekunów zobowiązani są do przestrzegania 

higieny mycia rąk zgodnie z instrukcją (obowiązkowo po zmianie sali, skorzystaniu z toalety, przed 

posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza). 

17. Przestrzeganie zasad higieny przy spożywaniu posiłku (maksymalna liczba dzieci przy jednym 

stoliku – 2). 

18. W przypadku, gdy dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować 

je w odrębnym pomieszczeniu (izolatce) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 

pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

 

§ 5 

Obowiązki nauczyciela i pomocy nauczyciela  

1. Opiekunowie i nauczyciele między sobą powinni zachować dystans społeczny między sobą 

wynoszący minimalnie 1,5 m. 

2. Nauczyciel: 

1) wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce  i dlaczego 

zostały wprowadzone; 

2) nie organizuje wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku; 

3) wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę; 

4) zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, 

po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu; 

5) organizuje pokaz właściwego mycia rąk, przypomina i daje przykład; 

6) unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 

3. Nauczyciele i opiekunowie są zobowiązani do dbałości o profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą 

ich samych i nieprzychodzenia do pracy, jeśli są chorzy. 

 

§ 6 

Obowiązki pracowników obsługi 

1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do: 

1) Uprzątnięcia z sal, w których przebywają dzieci zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie 

można skutecznie uprać lub dezynfekować, a wykorzystywane przybory sportowe – piłki, 

skakanki, obręcze dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

2) zachowania staranności przy wykonywaniu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 

pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. Przeprowadzając dezynfekcję, 

pracownicy powinni ściśle przestrzegać znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji 

zaleceń producenta. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji; 

3) utrzymania w czystości i dezynfekcji placu zabaw; 

4) bezwzględnego przestrzegania ustalonego przez dyrektora reżimu sanitarnego;  

5) wypełniania karty czynności porządkowych, której wzór stanowi Załącznik nr 3. 

 



Strona 5 z 7 

2. Pracownicy obsługi są zobowiązani do dbałości o profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich 

samych i nieprzychodzenia do pracy, jeśli są chorzy. 

 

§ 7 

Obowiązki rodzica. 

1. Przyprowadzać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Stosuje się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do oddziału 

przedszkolnego. 

3. Stosuje się do zakazu  nie przyprowadzania  dziecka do oddziału przedszkolnego jeśli w domu 

przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.  

4. Przekazuje dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, aby można było zapewnić mu 

odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce. 

5. Rodzice lub inne osoby przyprowadzające dzieci muszą być zdrowi.  

6. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci winny zachować dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m. 

7. Nie wchodzi do budynku szkoły, dziecko po zmierzeniu temperatury przez wyznaczonego 

pracownika szkoły przekazuje opiekunowi przy drzwiach wejściowych. 

8. W razie konieczności wejścia rodzica do przestrzeni wspólnej szkoły obowiązuje zasada –  

- 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2m, przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności: osłonić usta i nos, założyć rękawiczki 

jednorazowe lub zdezynfekować ręce. 

9. Zaopatrzenie swojego dziecka, w indywidualną osłonę nosa  i ust podczas drogi do i z placówki. 

10. Dopilnowanie, aby dziecko nie przynosiło ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów 

i zabawek. 

11. Regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny: powinno ono unikać 

dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem, nie podawać ręki na powitanie,  

w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania  czy kasłania. 

12. Stosowania podstawowych zasadach higieny samemu, ponieważ dziecko uczy się  

przez obserwację dobrego przykładu. 

13. Rodzic zna czynniki ryzyka covid-19 zarówno u dziecka, jak i innych domowników oraz ma 

świadomość odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak  

i dowożeniem dziecka do placówki. 

 

§ 8 

Zasady przyprowadzania dzieci. 

1. Codzienne weryfikowanie zdrowia dziecka - podpisanie deklaracji przez rodzica/opiekuna  

o aktualnym stanie zdrowia dziecka (dziecko nie miało gorączki w nocy, nie kaszle, nie ma kataru, 

nie miało kontaktu z osobą chorą ani przebywającą na kwarantannie). 

2. Jeśli pracownicy przedszkola będą mieli podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać dzieci, 

nie zostanie przyjęte. 

3. Osoba przyprowadzająca dziecko nie może wykazywać żadnych objawów jakiejkolwiek infekcji 

dróg oddechowych. 

4. Osoba przyprowadzająca dziecko musi się stosować do obowiązku zakrywania ust i nosa oraz 

zachowywania dystansu społecznego.  

5. Dyżurujący pracownik przedszkola w godzinach przyprowadzania dzieci do przedszkola  

tj. 7.30-8.30, odbiera dziecko od rodzica, który nie wchodzi na teren placówki. Rodzic zabiera 

maseczkę dziecka. Dyrektor, nauczyciel lub opiekun ma prawo odmówić przyjęcie dziecka do 

placówki gdy wykazuje ono objawy chorobowe np. katar, kaszel, temperatura powyżej 37° C. 
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§ 9 

Zasady odbioru dziecka. 

 
1. Odbieranie dzieci do godziny 16.00.  

2. Dzieci odbieramy w tych samych wyznaczonych wejściach. Rodzice nie wchodzą do budynku 

szkoły. W przypadku braku pracownika dyżurującego przy drzwiach należy użyć dzwonka. 

Wyznaczony pracownik przyprowadza dziecko, czuwa nad jego ubraniem się  

(gdy zachodzi konieczność, pomaga dziecku) i oddaje rodzicowi/opiekunowi, który czeka na 

zewnątrz. W razie kolejki przed wejściem należy zachować dystans społeczny (oznakowany 
liniami).  

3. Osoba odbierająca dziecko nie może wykazywać żadnych objawów jakiejkolwiek infekcji dróg 
oddechowych.  

4. Dziecko z przedszkola odbiera tylko rodzic/opiekun prawny lub pełnoletnie osoby upoważnione 

przez nich do odbioru dzieci.  

5. Osoba przyprowadzająca dziecko musi się stosować do obowiązku zakrywania ust i nosa 

oraz zachowywania dystansu społecznego  

 

§ 10 

Zasady postępowania w razie zarażenia koronawirusem lub podejrzenia zarażenia  

u dziecka. 

 

1. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem nauczyciel niezwłocznie odsuwa go od pozostałej grupy dzieci i kieruje  

z wyznaczoną dorosłą osobą – pracownikiem obsługi do wyznaczonego miejsca izolacji.  

2. Osoba przebywająca z dzieckiem w miejscu odizolowania zakłada mu maseczkę. Dorosły 

towarzyszący dziecku zakłada kombinezon ochronny, przyłbicę, maseczkę ochronną, rękawiczki, 

w miarę możliwości unika kontaktu bezpośredniego z dzieckiem zachowując bezpieczną odległość.  

3. Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców wychowanka o zaistniałej sytuacji i prosi o jak 

najszybszy odbiór dziecka.  

4. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej 

przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała 

pomiędzy 37°C a 38°C) kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie dyrektor natychmiast 

powiadamiają właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną  

i postępują zgodnie z jej zaleceniami. 

5. Obszar w którym przebywało dziecko, poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.  

6. Dyrektor ustala i przygotowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w części, w której 

przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i poleca stosowanie się do wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

§ 11 

Zasady postępowania w razie zarażenia koronawirusem lub podejrzenia zarażenia  

u pracownika. 

 

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

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy  

i skierować do wyznaczonego miejsca izolacji. Jeżeli jest taka potrzeba kieruje innego 

pracownika do izolatorium po uprzednim ubraniu w środki ochrony osobistej.  

2. Dyrektor powiadamia najbliższą rodzinę pracownika oraz właściwą miejscowo powiatową 

stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  
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3. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu 

oraz dezynfekcji.  

4. Dyrektor ustala i przygotowuje listę osób przebywających w tym samym czasie  

w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i poleca 

stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym.  
 

§ 11 

Kontrola przebiegu procedury i postanowienia końcowe. 

 

1. Nadzór nad prawidłowością i skutecznością funkcjonowania procedury pełni dyrektor szkoły. 

2. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z: 

1) dyrektorem szkoły: tel. 783808802 sp_piotrkow@piotrkowkujawski.pl 

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się po poradę lub konsultację do Powiatowej 

Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Radziejowie. 

 

 

 

 


