
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1-2020/2021 Dyrektora Szkoły     
Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy z dnia 26.08.2020r. 

 

 
Procedura bezpieczeństwa w związku z organizacją pracy w placówce w czasie zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 
 
 

 

§ 1 
 

Cel procedury 

 

Niniejsza procedura ma na celu zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci oraz 

pracowników w szkole w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 
 

§ 2 
 

Organizacja opieki w szkole 

  
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów infekcji dróg oddechowych oraz 

gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji domowej czy izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów   bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

4. Każda osoba wchodząca do szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce (przy wejściu znajduje 

środek dezynfekujący). 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do szkoły przy zachowaniu zasad: 

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi 

- zachowanie dystansu 1,5m od kolejnego opiekuna z dzieckiem 

- dystansu od pracowników szkoły 1,5m 

- przestrzegać przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. 

stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe bądź dezynfekcja rąk). 

6. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum. Zobowiązuje się je do przestrzegania przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

bądź dezynfekcja rąk). Do szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. 

7. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ( po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce , ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczy, nosa i ust).  

 Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami.  

8. Rodzice/opiekunowie prawni, przyprowadzając dziecko do szkoły, wyrażają zgodę na pomiar 

temperatury ciała dziecka. 

9. Dzieciom może być dokonywany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym. 

10. Jeżeli w czasie pobytu dziecka w szkole, zaobserwuje się u niego podwyższoną temperaturę lub 

jakiekolwiek inne objawy chorobowe, nauczyciel powiadamia dyrektora, dziecko zostaje skierowane 

do izolatorium, a rodzice o sytuacji powiadamiani są telefonicznie. Po zawiadomieniu telefonicznym 

rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek odebrać dziecko niezwłocznie. (Szybka ścieżka 

komunikacji).  

11. W czasie pobytu w szkole należy w miarę możliwości zachowywać dystans między przebywającymi 

osobami. Uczniowie oddziałów 0 i klas I – III mają wyznaczone różne godziny przerw i zajęć na 

boisku szkolnym.  



12. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować by robiły to dzieci. Szczególnie 

po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza jak również 

po skorzystaniu z toalety.  

13. Przedmioty i sprzęt znajdujący się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

wykorzystywane w czasie zajęć należy czyścić lub zdezynfekować. 

14. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym w tornistrze bądź w szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

bądź przedmiotami. 

15. Uczniowie przynoszą ze sobą własne picie. Źródełko wody pitnej jest wyłączone z użytkowania.  

16. W świetlicy szkolnej umieszczone są środki do dezynfekcji w sposób umożliwiający łatwy dostęp 

dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Pomieszczenie należy wietrzyć nie rzadziej, niż 

co godzinę w szczególności przed przyjęciem uczniów. 

17. Sale szkolne muszą być wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

18. Należy w jak największym stopniu ograniczyć stykanie się ze sobą poszczególnych grup (np. poprzez 

różne godziny przyjmowania, różne godziny zabaw na dworze). 

19. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi 

zachowanie dystansu między osobami przebywającymi w szkole, szczególnie w miejscach wspólnych. 
 
 

 

§3 
 

Higiena, czyszczenia i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 

1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-  

 epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i odpowiedniej służby medycznej.  

2. Przed wejściem do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz 

zamieszcza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące                     

do placówki. 

3. Pracownicy szkoły regularnie myją ręce i dopilnowują, aby systematycznie robiły to dzieci –                              

w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, jak 

i po skorzystaniu z toalety.  
4. Dyrektor placówki lub wyznaczona przez niego osoba dokonuje monitoringu codziennych prac 

porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur) i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków. (karty monitoringu).  
5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się                            

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego                               

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak by dzieci nie były narażone                         

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga po każdym dniu zajęć bądź w miarę 

możliwości po każdej lekcji będą myte detergentem lub zdezynfekowane.    
7. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.  
8. Toalety dezynfekowane są na bieżąco.  
9.  Codziennie – po skończonej pracy w salach, szatniach, łazienkach, ciągach komunikacyjnych  oraz 

innych pomieszczeniach – dokonywana jest dezynfekcja zabawek i wszystkich sprzętów. 
 

§4 
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia w placówce 

 



1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych czy izolacji.   
2. W szkole wyznaczone zostaje pomieszczenie, zaopatrzone w środki ochrony i płyn dezynfekujący,                     

w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych: 

izolatorium.   
3. W przypadku podejrzenia zakażenia u personelu placówki należy postępować zgodnie z Procedurą 

postępowania na wypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia lub zachorowania na COVID – 19                        

w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy. 

 

 

 

§5 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor szkoły.  
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, 

jak również rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający lub odbierający dziecko z szkoły.  
3. Procedura wchodzi w życie z dniem 26.08.2020r. i będzie obowiązywać do odwołania stanów 

zagrożenia koronawirusem (SARS-CoV-2) przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo  
Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny. 

 
 
 
 
 

 

                                                        Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II  w Oleśnicy 
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Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa w związku z organizacją pracy 

w placówce w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Ja ………………………………………………………………………………………………. 

                                ( imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna ) 

 

będący rodzicem/ opiekunem prawnym  …………………………………………………….. 

                                                                                  ( imię i nazwisko dziecka) 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. 

Przyjmuje do wiadomości: 

 

1) Objęcie mnie zakazem wstępu  na teren placówki (wstęp w wyjątkowych przypadkach) 

2) Konieczność przygotowania dziecka na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu 

3) Konieczność pilnego odebrania dziecka z szkoły w przypadku pojawienia się u niego 

niepokojących objawów choroby 

4) Konieczność wyjaśnienia dziecku aby nie zabierało do szkoły zabawek i innych 

przedmiotów 

5) Konieczność przypominania dziecku podstawowych zasad higieny 

6) Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że: 

Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa 

nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy. 

 

Oświadczam, że  

1) Moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę 

zakaźną 

2) W domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych 

3) Jestem świadomy/a czynników ryzyka w związku z COVID-19 , w szczególności 

związanych z przebywaniem na jednej powierzchni  łącznie zwiększonej liczby osób  

w jednym czasie i miejscu 

4) Zapoznałem/am się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania dziecka w szkole  

w okresie stanu epidemii 

5) Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, ze fałszowanie 

dokumentów , poświadczanie nieprawdy , wyłudzenia poświadczenia nieprawdy  i użycie 

dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej. 

 

………………………………………..……………..… 

Data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 


