
Załącznik nr 1 

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania 

COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników w trakcie zajęć prowadzonych w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie. 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szko-

ły/przedszkola należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

2. Do szkoły/przedszkola może uczęszczać dziecko/uczeń/pracownik bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji 

domowej.  

3. Dzieci/uczniowie mogą być przyprowadzani do przedszkola/szkoły i z niej odbierani przez 

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

obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły/przedszkola opieku-

nowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących za-

chowania w przestrzeni publicznej. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić na teren szkoły/przedszkola zachowu-

jąc zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

5. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfe-

kować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć ucznia w maseczki do zastosowania w przestrzeni pu-

blicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy 

nie ma możliwości zachowania dystansu. 

7. Uczniowie, pracownicy Szkoły, rodzice /opiekunowie, inne osoby zobowiązane są dezynfe-

kować dłonie przy wejściu do budynku szkoły a także zakrywać nos i usta oraz zachować 

społeczny dystans w przestrzeniach wspólnych.  

8. Nauczyciele/pracownicy Zespołu zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą, 

w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. Zalecane jest korzystanie przez pra-

cowników szkoły oraz uczniów z maseczek ochronnych w miejscach przestrzeni publicznej 

(zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma 

możliwości zachowania dystansu. 

9. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone 

w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

10. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

 

 

 

§ 2 

Obowiązki personelu szkoły/przedszkola: 

1. Regularne sprawdzania stanu pojemnika z płynem odkażającym i uzupełniania go w razie 

potrzeby. 

2. Regularne dokonywanie prac porządkowych, w szczególności dezynfekowania toalet oraz 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów,  krzeseł i 
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powierzchni płaskich, w tym blatów w salach lekcyjnych po każdym użyciu, ściśle 

przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

Ozonowanie sal lekcyjnych  po zakończonych zajęciach (co 2 dni). 

3. Przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

4. Odnotowanie przeprowadzenia prac porządkowych należy w harmonogramie prac 

znajdującym się w pomieszczeniu. 

5. Personel sprzątający odpowiada za umieszczenie w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych oraz przy wejściach do budynku plakatów z zasadami prawidłowego 

mycia/dezynfekcji rąk. 

 

 

§ 3 

Sposób organizowania zajęć 
1. Przy wejściu do budynku przedszkola wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru 

temperatury dzieciom lub przeprowadzany jest pomiar temperatury z wykorzystaniem 

specjalistycznego sprzętu. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciele oraz uczniowie dezynfekują ręce, a następnie 

wchodzą do wyznaczonej poszczególnemu oddziałowi sali.  Zabronione jest 

przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi oddziałami w trakcie lekcji. 

3. Należy przestrzegać zachowania dystansu społecznego. Uczniowie podczas zajęć zajmują 

stałe i wyznaczone przez nauczyciela miejsca. Zabroniona jest zmiana miejsc w sali w 

trakcie zajęć. 

4. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami szkoły. 

5. Uczeń zobowiązany jest do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.  Zabronione jest 

wymienianie się przyborami szkolnymi między sobą. 

6. Nauczyciel oddziałów 1-3 organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych 

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu 

pomiędzy nimi.  

7. Uczniowie klas 4-8 spędzają przerwy w salach lekcyjnych lub na boisku szkolnym pod 

opieką nauczyciela zgodnie z planem dyżurów. Podczas przerwy drzwi i okna w sali są 

otwarte co umożliwi wietrzenie sali. 

8. Zaleca się aby nauczyciele i uczniowie dezynfekowali ręce przed użyciem pena do tablicy 

interaktywnej i pisaka do tablicy białej. 

9. Zajęcia z wychowania fizycznego powinny być prowadzone  w miarę możliwości na 

świeżym powietrzu. Dzieci z klas 1-3 przebierają się w sali lekcyjnej. 

10. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których pracujący rodzice zgłosili 

potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. 

11. Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie korzystają z jednego wejścia do budynku 

(wejście z boiska). 

 

§ 3 

Kontakt z osobami trzecimi 
1. Do odwołania obowiązuje ograniczenie bezpośredniego kontaktu osób przebywających na 

terenie szkoły/przedszkola z osobami trzecimi do niezbędnego minimum. 

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. kurierem, pracownik  

szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co 

najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz 
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maseczki ochronnej. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba 

taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one 

często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

4. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z uczniami oraz pracownikami 

opiekującym się dziećmi. 

5. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk). 

6. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 

zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która 

uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

7. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to 

nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały 

swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne 

czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

 

 

§ 5 

Przyprowadzanie i odbiór uczniów/dzieci 

1. Nauczyciel lub personel szkoły/przedszkola odbierający dziecko od rodzica/opiekuna powinien 

ocenić, czy jest ono zdrowe (nie ma objawów chorobowych). W tym celu możliwe jest 

automatyczne dokonanie pomiaru temperatury lub przy pomocy termometru bezdotykowego. 

Dziecko mające objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych nie jest 

przyjmowane do szkoły/przedszkola. 

2. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci nie wchodzą do budynku szkoły/przedszkola. 

3. Rodzice przyprowadzający uczniów do Świetlicy nie wchodzą do budynku szkoły.  

4. Osoby upoważnione do odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej wchodzą do budynku szkoły z za-

chowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa (osłona ust i nosa, dystans społeczny 1,5), 

odbierają dzieci od nauczyciela świetlicy z sali nr 3 (I piętro). 
5. Uczniowie kończący lekcje są odprowadzani do Świetlicy i poza teren szkoły przez nauczycie-

la, który miał z nimi ostatnią godzinę zajęć/zajęcia pozalekcyjne.  

6. W przypadku gdy w trakcie zajęć istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, nauczyciel 

informuje dyrektora, który informuje rodziców o konieczności natychmiastowego odbioru 

dziecka przez rodzica. Do czasu odbioru dziecka przebywa ono w izolatorium pod opieką pra-

cownika. 

7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko do szkoły/przedszkola muszą posiadać środ-

ki ochrony osobistej (maseczki) zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci. 

8. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do szkoły/przedszkola, a w odniesieniu do pracowników 

podmiotu oraz innych rodziców muszą zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m. 

9. Dzieci są odbierane od rodziców przez wyznaczonego pracownika przy wejściu do przedszko-

la. 

10. Rodzice oczekują na odbiór dzieci przed wejściem do szkoły/przedszkola. 

11. Rodzic jest zobowiązany do odbierania telefonów z przedszkola/szkoły i w razie podejrzenia u 

dziecka choroby, do odebrania w trybie natychmiastowym swojego dziecka ze szko-

ły/przedszkola.  
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§ 6 

Pozostałe regulacje 

1. W razie konieczności załatwienia sprawy w sekretariacie Zespołu, prosimy o wizytę w godzi-

nach nie kolidujących z przerwami międzylekcyjnymi.  

2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci i uczniów oraz pracownicy Zespołu są zobowiązani infor-

mować Dyrektora  ZSP w Niepruszewie o podejrzeniu zakażenia Covid-19 lub kwarantannie. 

3. W przypadku wystąpienia zakażenia u pracownika szkoły, dzieci lub członków ich rodzin/ 

osób lub innych osób, z którymi ww. mieli kontakt należy natychmiast powiadomić Dyrektora 

ZSP w Niepruszewie telefonicznie 603 320 070 lub mailowo: dyrektor@zsp-niepruszewo.pl . 

4. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą 

przekazywane rodzicom za pośrednictwem cyfrowej platformy edukacyjnej wykorzystywanej 

w szkole (dziennik elektroniczny VULCAN). 

5. Na tablicy informacyjnej w szkole znajdują się aktualne numery telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

6. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników, rodziców i opiekunów prawnych 

dzieci/uczniów oraz uczniów . 

7. Regulacje dotyczące funkcjonowania biblioteki, gabinetu profilaktyki, stołówki oraz 

organizacji zajęć pozalekcyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, świetlicy zawarte 

są w odrębnych dokumentach. 

 

 

 

 

 

 

 

Niepruszewo, 28.08.2021 r. 


