
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

w warunkach pandemii COVID-19 w oddziale przedszkolnym 

w Szkole Podstawowej im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych 

 

Informacje wstępne 

1. Od dnia 1 września 2021 roku w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. 

dh. Olgi Małkowskiej prowadzone są zajęcia wychowawczo- dydaktyczne. 

2. Wychowawca informuje rodziców o obowiązujących procedurach za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego. 

3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki w przestrzeni publicznej 

oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci 

1. Do oddziału przedszkolnego przyprowadzane są przez rodziców/ opiekunów dzieci 

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie 

obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. Dzieci do szkoły są przyprowadzane i z niej odbierane przez rodziców/ opiekunów 

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich 

obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

3. Czas schodzenia się dzieci do szkoły- od 8.00 do 8.15. W wyznaczonym czasie 

rodzice/ opiekunowie  z dziećmi wchodzą wejściem głównym do szkoły z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności(dystans społeczny, osłona ust i nosa). 

Przy wejściu rodzice dezynfekują ręce. Przechodzą do szatni, która znajduje się 

bezpośrednio przy sali oddziału przedszkolnego. Dzieci przebierają się, a następnie 

rodzice przekazują je wychowawcy. Dzieci wchodzą do sali, myją ręce w łazience. 

4. Czas odbierania dzieci według ramowego rozkładu dnia. W wyznaczonym czasie 

rodzic/ opiekun, zachowując wszelkie środki ostrożności(dystans społeczny, osłona 

ust i nosa, dezynfekcja rąk) oczekuje na dziecko przed salą oddziału przedszkolnego. 

Wychowawca przekazuje rodzicowi/ opiekunowi dziecko, które przebiera się, a 

następnie rodzic zabiera je do domu. 

5. Komunikacja nauczyciela z rodzicami/ opiekunami dziecka odbywa się w miarę 

szybko, skutecznie. Kontakt z rodzicami odbywa się systematycznie w czasie 

przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego oraz z 

wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

Czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym 

1. Dziecko przebywa w jednej sali ze swoją grupą, opiekunem: nauczycielem oraz osobą 

do pomocy nauczycielowi. 

2. Nauczyciel co najmniej raz na godzinę wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia 

z dziećmi i prowadzi zabawy ruchowe przy otwartych oknach. Po zajęciach sala jest 

czyszczona lub odkażana na wszystkich powierzchniach oraz wietrzona. 

3. Dzieci pod nadzorem nauczyciela, często i regularnie myją ręce, szczególnie po 

przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć 

na świeżym powietrzu. 

4. Nauczyciel zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania 

czy kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 



5. Pod opieką nauczyciela dzieci korzystają z istniejących na terenie szkolnym placu 

zabaw i boiska, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich. Po 

skorzystaniu z placu zabaw sprzęt jest dezynfekowany. 

6. Należy organizować wyjścia z dziećmi w miejsca otwarte (las, tereny zielone) z 

zachowaniem dystansu od osób trzecich. 

7. Codziennie powierzchnie użytkowe (klamki, blaty, poręcze, włączniki światła, etc.), 

sprzęt i rzeczy używane przez dzieci oraz pracowników oddziału przedszkolnego są 

dezynfekowane. 

8. Usuwa się z sali przedmioty, zabawki i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, 

uprać lub dezynfekować. 

9. Dzieci nie mogą przynosić do szkoły ani zabierać z placówki żadnych zabawek czy 

ulubionych przedmiotów. 

10. Dziecko posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

w sali, w plecaku lub w półce indywidualnej. Dzieci nie wymieniają się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

11. Przy prowadzeniu ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych, w których nie można 

zachować dystansu, ograniczone są ćwiczenia i gry kontaktowe. 

12. Nauczyciel pracuje według ustalonego ramowego rozkładu dnia w przedszkolu. 

13. Organizacja pracy w grupie zorganizowana jest tak, by w miarę możliwości 

uniemożliwiała stykanie się dzieci z oddziału przedszkolnego z uczniami klas 

starszych. 

Zasady funkcjonowania żywienia 

1. Posiłek spożywany jest w sali oddziału przedszkolnego przy stolikach z rówieśnikami 

z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożywania posiłku. 

2. Dzieci spożywają swoje posiłki i napoje przyniesione do oddziału przedszkolnego 

oraz posiłek dostarczony przez firmę cateringową. 

3. Przed posiłkiem i po zakończeniu myją ręce. 

4. Pozostałości po posiłku oraz opakowania własne zabierają do domu, a jednorazowe są 

zebrane przez pracowników obsługi. 

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID -2 

1. Dyrektor szkoły wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (izolatka- gabinet pielęgniarki 

szkolnej). 

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

wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do 

wyznaczonej do izolacji sali, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej 

(maseczka, rękawice, kombinezon), pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki. 

Dziecku mierzona jest temperatura ciała (termometr po każdym użyciu jest 

dezynfekowany). Osoba ta pozostaje z dzieckiem, zachowując bezpieczną odległość, 

do momentu odebrania dziecka przez rodziców. 

3. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji Dyrektora szkoły i przeprowadza 

pozostałe dzieci do innego pomieszczenia. 

4. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców/ opiekunów o konieczności odebrania 

dziecka ze szkoły. 

5. Dyrektor szkoły zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej, organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a 



także rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu 

wystąpienia na terenie oddziału przedszkolnego zachorowania na COVID-19. 

6. O zaistniałej sytuacji dotyczącej podejrzenia zakażenia koronawirusem Dyrektor/ 

upoważniona przez Dyrektora osoba informuje również rodziców pozostałych dzieci. 

7. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko są jak najszybciej dezynfekowane. 

Informacje końcowe 

1. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk. 

2. W sali, w której przebywają dzieci, nauczyciel posiada aktualne numery telefonów do 

szybkiego kontaktu z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonu/ 

natychmiastowego oddzwonienia. 

3. Na teren oddziału przedszkolnego nie są wpuszczane żadne osoby z zewnątrz. 


