
Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 

 im. Stanisława Staszica w Będzinie  

w związku z zagrożeniem COVID - 19 

 

Procedura dotyczy pracowników szkoły, rodziców. 

Procedura opracowana została na podstawie  wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

i Ministra Zdrowia. 

Zasady ogólne: 

• Liczebność dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 12 osób. Szkoła  

zapewnia pomieszczenia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i wychowawców nie 

mniej  niż 1 osoba na   4 m2. 

 

• W pierwszej kolejności do opieki w oddziale przedszkolnym przyjmowane są  dzieci,  

których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 
Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb 

mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący 

zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

• Do pracy w szkole i oddziale przedszkolnym mogą przychodzić jedynie zdrowe 

osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

 

• W szkole funkcjonuje  szybki sposób komunikacji z rodzicami. 

 

• W szkole funkcjonuje szybki sposób komunikacji wychowawców z dyrektorem, do 

raportowania o liczbie i stanie zdrowia dzieci w oddziale lub w sytuacji podejrzenia 

zakażenia. 

 

• Na teren placówki mogą wchodzić tylko pracownicy szkoły i dzieci zgłoszone od 

opieki w oddziałach przedszkolnych. 

 

• Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Wszyscy dorośli zostali 

zobligowani do korzystania z niego. 

 

• Dzieci z oddziałów przedszkolnych mogą przebywać tylko w wyznaczonych i stałych 

salach – sale oddziałów, stołówka szkolna. Dzieci z poszczególnych oddziałów nie 

mogą się z sobą stykać. 

 

• Do każdej grupy przyporządkowani są stali wychowawcy. 

 

• Przy wejściu do szkoły dokonywany jest termometrem bezdotykowym, pomiar 

temperatury ciała dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. 

 



• Pracownicy szkoły otrzymują  indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe 

rękawiczki, maseczki, przyłbice, fartuchy z długim rękawem 

 

•  Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz wychowawcami 

i opiekunami dzieci. 

 

• W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – znajdują się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 

 

• Zabawki, blaty stolików, oparcia krzeseł w salach oddziałów przedszkolnych są 

dezynfekowane po każdym dniu zajęć, pomieszczenia wietrzone przynajmniej przez 

godzinę. Sprzęty, których nie można zdezynfekować zostały z sal usunięte. 

 

•  Posiłki dzieci spożywają w małych grupach, max 2 dzieci przy stoliku. Czyszczenie 

blatów, stołów i poręczy krzeseł oraz wietrzenie następuje po każdej grupie.  Naczynia 

i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C lub 

wyparzane zgodnie z opracowanymi procedurami HACAP w zakresie mycia i 

dezynfekcji naczyń stołowych. 

 

• Szkoła zapewnia pomieszczenie do izolacji – gabinet pielęgniarki szkolnej. 

 

• Wychowawcy lub inny pracownik szkoły, który zauważy u dziecka niepokojące 

objawy natychmiast powiadamia dyrektora szkoły i izoluje dziecko w wyznaczonym 

pomieszczeniu.  

 

 

Dla Rodziców 

 

• Rodzice powiadamiają  szkołę za pośrednictwem wychowawcy lub przez sekretariat 

o potrzebie opieki nad dzieckiem ze wskazaniem oddziału przedszkolnego 

z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych. 

 

• Do oddziału przedszkolnego dzieci przyprowadzane/odbierane są tylko przez osoby 

zdrowe. 

 

• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego.. 

 

• Rodzic po przyprowadzeniu dziecka do szkoły pozostawia dziecko pod opieką 

pracownika szkoły (nie wchodzi na teren placówki). 

 

• Rodzice zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, innych 

rodziców i dzieci, wynoszący min. 2 metry. 

 



• Rodzic zapoznaje  się (składa podpis) z procedurami bezpieczeństwa panującymi 

w szkole.  Podpisuje zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. 

 

• Rodzic zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania pracownika szkoły 

o stanie zdrowia dziecka. 

 

• Dzieci z objawami chorobowymi - kaszel, katar, gorączka nie będą wpuszczane 

na teren placówki. 
 

• Rodzic zobowiązany jest do zapoznania dziecka z podstawowymi zasadami higieny – 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie 

ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Przypilnowania aby dziecko nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy 

zabawek. 

 

• Rodzic zobowiązany jest zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w 

indywidualną osłonę nosa i ust na czas drogi do i z oddziału przedszkolnego. 

 

Dla Wychowawców oddziałów przedszkolnych 

• Wychowawcy wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują 

w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 

 

• Wychowawcy prowadzą tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

 

• Wychowawcy i opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą wynoszący 

min. 1,5 metra. 

 

• Wychowawcy  nie organizują wyjść poza teren placówki. 

 

• Wychowawcy mogą wyjść z grupą dzieci na teren ogrodu szkolnego – czas do jednej 

godziny -  po wcześniejszym zgłoszeniu wyjścia i wpisaniu do rejestru wyjść. Na 

spacer mogą wychodzić tylko dzieci posiadające maseczki. 

 

• Dzieci mogą korzystać z przedmiotów i sprzętów, które można skutecznie 

dezynfekować. 

 

• Wychowawcy zobowiązani są wietrzyć salę, w której organizują zajęcia, co najmniej 

raz na godzinę , z w razie potrzeby także w czasie zajęć oraz prowadzić gimnastykę 

przy otwartych oknach. 

 

• Wychowawcy pilnują, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

 

 

 


