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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 12/2019/2020  

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Osowcu 
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

NA TERENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. JANA PAWŁA II W OSOWCU  

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM 

COVID-19 

  

I. Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników 

Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Osowcu przychodzących do pracy 

 

1. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w normalnym trybie (na 

terenie zakładu pracy zwanym dalej Szkołą)   w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na 

terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Osowcu.  

2. Zakres procedury 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej im 

Jana Pawła II w Osowcu świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii 

koronawirusa COVID-19. 

 

3. Odpowiedzialność 

1) Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest 

dyrekcja Szkoły. 

2) Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez stronę internetową Szkoły oraz 

wywieszenie jej na tablicach korkowych na parterach w obu budynkach Szkoły. 

3) Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii 

odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą,               

a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi. 

 

4. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki 

1) Dyrektor szkoły wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą 

pracę w normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy. 

2) Pracownicy przychodzą do pracy rotacyjnie, aby uniknąć spotkania większej 

liczby osób w miejscu pracy. 

3) Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni i godziny, 

zgodnie z grafikiem przygotowanym i zaakceptowanym przez dyrekcję Szkoły.  

4) Grafik ogłaszany jest raz w tygodniu w każdy piątek na kolejny tydzień pracy                   

i podany do wiadomości pracowników.  

5) Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności 

itp., nie są wpuszczani na teren placówki. 

6) Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra 

od siebie. 

7) Na teren Szkoły nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu 

przebywania na terenie placówki (dotyczy również nauczycieli świadczących 

pracę zdalną, zgodnie z poleceniem dyrektora), a zwłaszcza osoby z objawami 

choroby. 

8) W pomieszczeniach gospodarczych może przebywać maksymalnie jedna osoba. 
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5. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy 

1) W trakcie wykonywania pracy wszyscy pracownicy bezwzględnie mają założone 

rękawiczki, maseczki lub przyłbice ochronne. 

2) Łazienki Szkoły wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu 

(minimum 60%). 

3) Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy 

zobowiązani są do umycia rąk. 

4) Po skończonej pracy jednorazowe środki ochrony zostają wyrzucone do 

wyznaczonych koszy na śmieci. 

5) Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach 

szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk dołączonej w załączniku nr 1. 

6) Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach 

pracowniczych. 

 

6. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów 

1) Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać 

zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcji 

dezynfekcji sprzętów – załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 

2) Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będącego 

wyposażeniem Szkoły. 

3) Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do 

dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego                                      

w pomieszczeniach gospodarczych. 

4) Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz 

zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń. 

 

7. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby 

1) Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona 

temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie 

powiadamia drogą telefoniczną dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. 

Dyrektor informuje go następnie o dalszym postępowaniu. 

2) W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, dyrektor 

powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym. 

3) Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia o tym 

fakcie drogą telefoniczną dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor 

informuje go o dalszym postępowaniu. 

4) Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby 

przebywającej na terenie Szkoły, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 

dyrektora. dyrektor kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu 

potwierdzenia. 

 

8. Załączniki 

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki: 

1) Załącznik 1 – instrukcja mycia rąk; 

2) Załącznik 2 – instrukcja dezynfekcji sprzętów. 

 

 

…………………………………………… 

                                                                                (podpis dyrektora) 
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Załącznik nr 1  

do Procedury BHP 

 w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 

 dla pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im Jana Pawła II w Osowcu  

przychodzących do pracy 

 

Instrukcja mycia rąk 

 

1. Na zwilżone ręce nałożyć porcję mydła w ilości, która starczy na pokrycie obu dłoni. 

2. Pocierać ręce o siebie wewnętrznymi powierzchniami dłoni. 

3. Pocierać wewnętrzną stroną prawej dłoni o zewnętrzną stronę lewej dłoni. Czynność 

powtórzyć, zmieniając ręce. 

4. Przepleść między sobą palce obu dłoni i pocierać wewnętrznymi stronami ręką o rękę. 

5. Spleść ze sobą zagięte palce obu dłoni i pocierać palcami o siebie. 

6. Pocierać okrężnymi ruchami prawą zamkniętą dłonią o lewy kciuk. Czynność 

powtórzyć, zmieniając ręce. 

7. Pocierać palcami prawej dłoni okrężnym ruchem wewnętrzną stronę lewej dłoni. 

Czynność powtórzyć, zmieniając ręce.  

8. Umyć nadgarstki obu dłoni. 

9. Spłukać ręce wodą. 

10. Wytrzeć dłonie jednorazowym ręcznikiem. 
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Załącznik nr 2  

do Procedury BHP 

 w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 

 dla pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im Jana Pawła II w Osowcu  

przychodzących do pracy 

 

Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni 

 

1. Dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty i narzędzia, które były używane przez 

pracownika w trakcie pracy, a także powierzchnie, jak np. biurka, stoły, klamki itp.,             

z których pracownik korzystał danego dnia pracy. 

2. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych. 

3. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem 

do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%. 

4. Płyny dezynfekujące dostępne są dla pracowników w pomieszczeniach gospodarczych                

w obu budynkach. Za uzupełnianie zapasów odpowiedzialny jest dyżurujący 

pracownik obsługi. 

5. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce. 

6. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do wyznaczonego kosza na 

śmieci rękawiczki jednorazowe. 
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II. Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii obowiązująca w Publicznej Szkole 

Podstawowej im Jana Pawła II w Osowcu w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom 

na terenie przedszkola/szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19 

  

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu 

Szkoły podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z dziećmi/uczniami w Szkole od 

momentu przyprowadzenia do oddziałów przedszkolnych / przybycia uczniów do szkoły do 

chwili odbioru dzieci z oddziałów przedszkolnych przez rodziców / rozejścia się uczniów do 

domów po zajęciach. 

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, 

personel obsługi Szkoły, personel pomocniczy 

 

Dyrektor 

 

1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy Szkoły, monitoruje prace porządkowe 

wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa 

COVID-19. 

2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba                  

o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie Szkoły. 

3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, 

maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 

4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku Szkoły o obligatoryjnej 

dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe. 

5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie 

plakatów  z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz 

instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. 

6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez 

pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów             

w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

7. Dyrektor zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na placu zabaw i szkolnym boisku. 

8. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. 

9. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny 

nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. 

10. Dyrektor w wyznaczonym miejscu przedszkola/szkoły umieszcza numery telefonów do:  

 organu prowadzącego - 77 421 20 12 wew. 8 
 Opolskiego Kuratorium Oświaty  - 77 452 45 68 
 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu - 77 442 85 00 

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7
30

-15
05

  

telefon alarmowy tylko po godzinach urzędowania w sprawach nie cierpiących 

zwłoki: - 512 082 606, 

 służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112. 

11. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 
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12. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami. 

13. Dyrektor zapewnia każdej grupie/klasie co najmniej jeden termometr. 

14. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący) zapewniające minimum dwa metry odległości od innych osób, w którym 

będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych 

(pokój nauczycielski - na ul. Fabrycznej 8, sala nr 12 - na ul. Lipowej 6). 

15. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących 

objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu              

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112                     

i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem. 

16. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika 

niepokojących objawów chorobowych na terenie Szkoły, dyrektor natychmiast odsunie 

pracownika od pracy i poinformuje właściwą miejscowo stację sanitarno-

epidemiologiczną, służby medyczne oraz organ prowadzący i kuratora oświaty. 

Wstrzymuje też przyjmowanie do Szkoły kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się 

pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie                      

z procedurami. 

17. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora 

sanitarnego. 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania 

obowiązujących w Szkole procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii 

koronawirusa COVID-19. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do posyłania do Szkoły dziecka zdrowego 

– bez objawów chorobowych (w przypadku stwierdzonej u dziecka alergii, należy 

dostarczyć zaświadczenie o alergologa). 

3. Do Szkoły może być przyjęte: 

 tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

Jeśli dziecko ma jakikolwiek objaw infekcji po powrocie ze Szkoły rodzic/ opiekun 

jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie dyrektora 

Szkoły;  

 dziecko z rodziny, która nie jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. Rodzice/opiekunowie prawni niezwłocznie powiadamiają Szkołę                      

o zaistniałej w rodzinie chorobie związanej z COVID-19. 

4. W Szkole tworzone są grupy do 12 dzieci, z zachowaniem zasady, że minimalna 

przestrzeń w sali do wypoczynku, zabaw i zajęć oraz spożywania posiłków nie jest 

mniejsza niż 4 m
2 
dla jednego dziecka i każdego opiekuna. 

5. Kryteria przyjmowania dzieci do Szkoły: 

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw 

produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem gminy; 

2) potwierdzeniem zapisów jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia; 

3) w drugiej kolejności przyjmowane są dzieci rodzica/opiekuna prawnego, który 

przedstawi oświadczenie pracodawcy o konieczności jego powrotu do pracy; 
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4) w trzeciej kolejności przyjmowane są dzieci na podstawie indywidualnej decyzji 

dyrektora Szkoły podjętej po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka w stanie 

epidemii; 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni mierzyć dziecku temperaturę przed posłaniem do 

Szkoły. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną 

osłoną, np. maseczką, podczas przebywania w budynku Szkoły. 

8. Rodzice (prawni opiekunowie) zakrywają usta i nos dziecku indywidualną osłoną ust               

i nosa (np. maseczką) w drodze do Szkoły. 

9. Rodzice (prawni opiekunowie), którzy muszą wejść do budynku bezwzględnie 

dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do Szkoły, korzystając z płynu do 

dezynfekcji rąk. 

10. Rodzice (prawni opiekunowie) nie przyprowadzają do oddziału przedszkolnego dziecka / 

nie posyłają do Szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub                     

w izolacji. 

11. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek regularnego przypominania dziecku                        

o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, 

nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. 

12. Rodzice powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy 

podczas kichania czy kasłania. 

13. Rodzice mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych w okresie 

pandemii koronawirusa COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację 

dobrego przykładu. 

14. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie rodzic/opiekun 

prawny; 

15. Rodzica/opiekuna prawnego pozostawiającego dziecko w Szkole zobowiązuje się do 

złożenia oświadczenie stanowiącego załącznik nr 2 zarządzenia. 

16. Rodzic zobowiązany jest zapoznać się i stosować niniejszą procedurę. W pierwszym 

dniu przyprowadzenia dziecka do Szkoły musi złożyć oryginał pisemnych oświadczeń 

zawartych w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej procedury. 

17. Na potrzeby tworzenia grupy, rodzic zobowiązany jest do dnia 20.05.2020r. do godziny 

12.00 przesłać na adresy mailowe nauczycieli w grupie skan lub zdjęcie powyższych 

załączników, wraz z zaświadczeniem pracodawcy. Przesłane zgłoszenia po terminie nie 

będą rozpatrywane. O przydziale do grupy rodzice zostaną powiadomieni mailem 

najpóźniej do dnia 22.05.2020r. do godziny 12.00. 

18. Każda zmiana danych zawartych w oświadczeniu wymaga natychmiastowej korekty                              

u dyrektora Szkoły. 

19. Rodzice/opiekunowie pozostawiają w Szkole dane kontaktowe, które umożliwiają szybki 

kontakt z rodzicem/opiekunem w razie wystąpienia jakichkolwiek symptomów 

chorobowych. 

20. Tworzona jest nowa grupa z dzieci zapisanych do oddziału przedszkolnego na okres, 

którego dotyczy niniejsza procedura. 

 grupa dzieci przebywać będzie w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy przydzielani są 

pracownicy min. 2 nauczycieli, sprzątaczka, pomoc nauczyciela; 

 w przypadku nieobecności pracownika ustalane jest zastępstwo; 

 w wypadku braku możliwości zapewnienia opieki z powodu braku kadry 

pedagogicznej, może zaistnieć konieczność całkowitego zamknięcia placówki; 

 zasady zapewniające taką organizację pracy, opisane są w „Procedurze 

przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez rodzica/ opiekuna prawnego” oraz 

w „Procedurze przebywania dzieci na świeżym powietrzu”. 
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Nauczyciele 

 

1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa dzieciom/uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas 

pandemii koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich 

opiece dzieci/uczniów. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do mierzenia sobie temperatury dwa razy dziennie. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą i pracownikiem obsługi 

dystansu minimalnie 1,5 m. 

5. Nauczyciel dba, by personel pomocniczy, poza pomocą nauczyciela, miał ograniczony 

kontakt z dziećmi/uczniami i opiekunami grup / nauczycielami. 

6. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują             

w Szkole  w związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone. 

7. Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci/uczniów, nie było 

przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowych 

zabawek). 

8. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt, 

pomoce i zabawki zdezynfekowano. 

9. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali lekcyjnej po każdej lekcji. 

10. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk 

przez dzieci/uczniów, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 

powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy 

właściwego mycia rąk, przypomina i daje przykład. 

11. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad, by dzieci spożywały posiłki                        

w małych grupach w ustalonych, stałych porach. 

12. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zakazu organizowania wyjść                                       

z dziećmi/uczniami poza teren Szkoły. 

13. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk dzieci/uczniów w jednym 

pomieszczeniu. 

14. Nauczyciel korzysta z dziećmi/uczniami ze świeżego powietrza w ogrodzie szkolnym / 

na boisku przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam 

przebywających. 

15. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia (zawartych w odrębnym dokumencie). 

16. Nauczyciel monitoruje częstotliwość czyszczenia blatów, stołów i poręczy krzeseł przez 

personel obsługi. 

17. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka/ucznia nauczyciel 

natychmiast izoluje dziecko/ucznia w specjalnie wyznaczonym przez dyrektora 

pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, 

znajdującym się minimum dwa metry od innych osób (pokój nauczycielski - na ul. 

Fabrycznej 8, sala nr 12 - na ul. Lipowej 6). Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza 

stwierdzenie objawów dyrektorowi Szkoły oraz powiadamia rodziców dziecka w celu 

pilnego odebrania dziecka/ucznia ze Szkoły, korzystając ze ścieżki szybkiej komunikacji 

z rodzicami. 

18. Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę/naukę dzieci/uczniów                  

w sali, o zachowanie pomiędzy nimi odległości około dwóch metrów. 

19. Nauczyciel ma obowiązek ustalenia wspólnie z dziećmi/uczniami zasad zgodnego 

współdziałania rówieśników w trakcie ich pobytu w Szkole. 
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20. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z dziećmi/uczniami. Gdy 

nauczyciel musi wyjść, grupą powinna się zająć osoba z personelu pomocniczego (np. 

sprzątaczka, woźna), odpowiednio zabezpieczona środkami indywidualnej ochrony. 

Swoją nieobecność nauczyciel musi ograniczyć do minimum. 

21. Niedopuszczalne jest zajmowanie się przez nauczyciela rozpraszającymi uwagę 

czynnościami, np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy). 

22. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad 

dzieckiem/uczniem, należy powierzyć je opiece pomocy nauczyciela lub personelowi 

sprzątającemu, która w tych sytuacjach zobowiązana jest założyć fartuch z długim 

rękawem oraz rękawice ochronne na dłonie, by dokonać niezbędnych czynności. Opiekę 

tę należy ograniczyć do minimum. 

23. Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci w grupie bez opieki, wówczas gdy nie ma 

jeszcze zmiennika. Jeśli nauczyciel zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo 

polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za 

godziny ponadwymiarowe. Nauczyciel ma obowiązek stosować się do polecenia 

dyrektora. 

24. Nauczyciele i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności w obecności 

innych osób na terenie Szkoły powinni zakrywać usta i nos. 

 

Pracownicy obsługi 

 

1. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami ponoszą 

współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka/ucznia w Szkole. 

2. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami zwracają uwagę na 

bezpieczną zabawę/naukę dzieci/uczniów, na zachowanie odległości pomiędzy 

dziećmi/uczniami, korzystanie przez nie/nich z zabawek/sprzętu oraz odpowiadają za 

stan zabawek i sprzętu w sali zabaw/lekcyjnej. 

3. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami zobowiązani są do 

ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-

19. 

4. Pracownicy obsługi zobowiązani są do zachowania dodatkowych środków ostrożności 

przy ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami posiłków dla 

dzieci/uczniów. 

5. Pracownicy Szkoły zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu wynoszącego 

minimum 1,5 m w każdej przestrzeni Szkoły. 

6. Pracownicy Szkoły dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym 

wejściem do budynków Szkoły. 

7. Pracownicy Szkoły używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek 

ochronnych (ewentualnie przyłbic). 

8. Pracownicy obsługi mają obowiązek mycia i dezynfekowania zabawek lub innych 

sprzętów po każdym użyciu przez dziecko/ucznia (chyba że jest tyle zabawek/sprzętów, 

że każde dziecko / każdy uczeń używa innej/innego). 

9. Pracownicy obsługi mają obowiązek codziennego czyszczenia detergentem 

wyznaczonego do użytku sprzętu w ogrodzie szkolnym / na boisku szkolnym oraz 

dezynfekcji używanego przez dzieci/uczniów sprzętu. 

10. Pracownicy obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

11. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy 

ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy 

ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń                 
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i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci/uczniów na wdychanie oparów środków służących 

do dezynfekcji. 

12. Pracownicy obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności 

podczas przygotowania stołów do spożywania posiłków przez dzieci/uczniów oraz 

podczas sprzątania stołów i sal po posiłkach (czyszczenie blatów, stołów i poręczy 

krzeseł przed i po każdym posiłku). 

13. Pracownicy obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności 

podczas dostarczania posiłków do wyznaczonej. 

14. Pracownicy obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad mycia naczyń w zmywarce                        

z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60
0
C oraz ich wyparzania. 

15. Pracownicy obsługi mają obowiązek utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 

16. Pracownicy obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur 

przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami 

(zawarte są w odrębnym dokumencie). 

 

Sposób prezentacji procedury 

 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Szkoły. 

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w Szkole procedurą poprzez 

przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w Szkole. 

4. Zapoznanie wszystkich pracowników Szkoły z treścią procedury. 

 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na 

wniosek rady pedagogicznej dyrektor Szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada 

Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

Procedury wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 r. i będą obowiązywać do odwołania.  
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Załącznik nr 1 

do Procedury bezpieczeństwa 

 na czas pandemii obowiązującej  

w Publicznej Szkole Podstawowej  

im Jana Pawła II w Osowcu 

 w związku z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

będący rodzicem/ opiekunem prawnym  

 

……………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

oświadczam, że*: 

• jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia,  

• jestem pracownikiem służb mundurowych,  

• jestem pracownikiem handlu,  

• jestem pracownikiem przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19,  

• jestem pracownikiem przedsiębiorstw związanych z utrzymaniem miasta. 

 
data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

*właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 2 

do Procedury bezpieczeństwa 

 na czas pandemii obowiązującej  

w Publicznej Szkole Podstawowej  

im Jana Pawła II w Osowcu 

 w związku z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

będący rodzicem/ opiekunem prawnym  

 

……………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. 

Przyjmuję do wiadomości: 

l) objęcie mnie zakazem wstępu na teren Szkoły; 

2) konieczność przygotowania dziecka na pobyt na świeżym powietrzu; 

3) konieczność pilnego odebrania dziecka ze Szkoły w przypadku pojawienia się u niego 

niepokojących objawów choroby; 

4) konieczność zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę 

nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola; 

5) konieczność wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów czy zabawek; 

6) konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny 

(unikania dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki 

na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania); 

7) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej            z dnia 14 maja 2016 r. L 1 19/1) przedszkole jest administratorem 

danych osobowych.  

 

Oświadczam, że: 

1) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących 

chorobę zakaźną; 

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

3) celem zapewnienia szybkiej komunikacji z przedszkolem podaję poniższe dane 

kontaktowe: 

 

………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko matki, numer telefonu 

 

………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko matki, numer telefonu 
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………………………………………………………………………………………… 

Adres mailowy do kontaktu z rodzicami 

 

4) jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności 

związanych z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób                    

w jednym czasie i miejscu; 

5) zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w Szkole                     

w okresie stanu epidemii; 

6) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie 

dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy                        

i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej. 

 

……………………………..……………………… 

data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
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III. Procedura komunikowania na drodze nauczyciel – dyrektor, nauczyciel – rodzic na 

czas pandemii obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej im Jana Pawła II                     

w Osowcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom 

na terenie Szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19 

  

Zakres obowiązywania procedury: procedura dotyczy szybkiej ścieżki komunikowania się 

nauczyciela z dyrektorem, nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem w okresie 

pandemii koronawirusa COVID-19 

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice 

dzieci/uczniów 

 

1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności 

numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów mailowych, by móc się z nimi 

skontaktować się w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich 

dziecka. 

2. Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służyć szybkiej 

komunikacji z nimi w razie potrzeby.  

3. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora Szkoły służący szybkiej 

komunikacji z nauczycielami oraz rodzicami. 

4. Nauczyciele udostępniają dyrektorowi Szkoły dane o numerach telefonu dotyczących 

szybkiej komunikacji w formie zestawienia. 

 

Sposób prezentacji procedury 

 

5. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Szkoły. 

6. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w Szkole procedurą poprzez 

przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

7. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w Szkole. 

8. Zapoznanie wszystkich pracowników Szkoły z treścią procedury. 

 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na 

wniosek rady pedagogicznej dyrektor Szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada 

Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r. i będzie obowiązywać do odwołania. 
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Załącznik nr 1 

do Procedury komunikowania  

na drodze nauczyciel – dyrektor,  

nauczyciel – rodzic na czas pandemii 

w Publicznej Szkole Podstawowej  

im Jana Pawła II w Osowcu 

 

Ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami 

 

Grupa/Klasa: ……………………………………… 

Nauczyciele: 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

 

 

 Imię i nazwisko 

dziecka/ucznia 

Imię i nazwisko rodzica 

(prawnego opiekuna) 

Numer telefonu 

osobisty 

Numer innego telefonu 

służącego szybkiej 

komunikacji z rodzicem 

(prawnym opiekunem), 

np. numer telefonu 

zakładu  pracy 

1.  1) matka (prawny opiekun): 

……………………… 

  

2) ojciec (prawny opiekun): 

………………………… 

  

2.  1) matka (prawny opiekun): 

……………………… 

  

2) ojciec (prawny opiekun): 

……………………… 

  

3.  1) matka (prawny opiekun): 

……………………… 

  

2) ojciec (prawny opiekun): 

……………………… 
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IV. Procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii obowiązująca w Publicznej 

Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Osowcu w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom 

podczas dezynfekcji sal i łazienek w związku z zagrożeniem COVID-19 

 

Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania pracowników 

Szkoły podczas dezynfekcji sal i łazienek 

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy Szkoły:  

 

Pracownicy Szkoły zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury 

ustanowionej na czas zagrożenia koronawirusem COVID-19. 

 

Dezynfekcja pomieszczeń 

 

1. Pracownicy Szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed 

każdorazowym wejściem do budynku Szkoły. 

2. Pracownicy Szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po 

wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek i innych 

powierzchni w Szkole. 

3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń Szkoły pracownicy zobowiązani są używać 

środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych. 

4. Pracownicy Szkoły myją i dezynfekują sale i łazienki dziecięce oraz dla personelu co 

najmniej dwa razy dziennie, w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają 

dzieci/uczniowie ani inne osoby. 

5. Pracownicy Szkoły zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie 

oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, 

uchwyty, ramy leżaków, poręcze krzeseł, klawiatura komputerowa, telefoniczna, 

domofonu – co najmniej dwa razy dziennie: tj. po przyprowadzeniu dzieci do przedszkola 

przez rodziców / przyjściu uczniów do szkoły, oraz po ich odebraniu / po zakończeniu 

zajęć lekcyjnych i rozejściu się uczniów do domów. 

6. Pracownicy Szkoły sprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami                 

w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków przed każdym posiłkiem i po 

każdym posiłku dzieci/uczniów. 

7. Pracownicy Szkoły zobowiązani są myć i dezynfekować zabawki lub inny sprzęt, po 

każdym użyciu przez dziecko/ucznia (chyba że jest tyle zabawek/sprzętów, że każde 

dziecko / każdy uczeń używa innej/innego). 

8. Pracownicy Szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

Korzystając z nich, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka. 

9. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci/uczniów na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji. 

 

Dezynfekcja zabawek i sprzętu 
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1. Podczas mycia zabawek i sprzętu w pierwszej kolejności należy uważnie wyczyścić 

przedmiot, dokładnie myjąc jego powierzchnię chusteczkami czyszczącymi lub 

wyszorować specjalnym preparatem i przemyć ciepłą wodą. Podczas mycia trzeba 

zwrócić uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate powierzchnie. 

2. Przedmioty (zabawki i sprzęty) należy spryskać preparatem do dezynfekcji, pozostawić 

do wyschnięcia, a następnie dokładnie opłukać wodą.  

3. Należy ściśle przestrzegać minimalnych czasów dezynfekcji wypisanych na używanych 

preparatach. Po dezynfekcji każdy przedmiot należy opłukać wodą lub przetrzeć wilgotną 

ściereczką (zależy od używanego środka do dezynfekcji i zaleceń określonych przez 

producenta). 

 

Czyszczenie zabawek/sprzętów w ogrodzie przedszkolnym / na boisku szkolnym 

 

1. Pracownicy Szkoły są zobowiązani do czyszczenia detergentem jeden raz dziennie 

wyznaczonego sprzętu w ogrodzie przedszkolnym / na boisku szkolnym oraz dezynfekcji 

używanego przez dzieci/uczniów sprzętu. 

2. W celu wyczyszczenia dużych zabawek / sprzętu z plastiku, metalu i drewna (w ogrodzie 

przedszkolnym / na boisku szkolnym) należy oczyścić powierzchnię przedmiotów wodą                    

z mydłem oraz przetrzeć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym, a następnie 

mokrą ściereczką, która zniweluje zapach preparatu i pozostawić do wyschnięcia, tak aby 

odparował chlor (lub inny środek dezynfekujący). 

 

Sposób prezentacji procedury 

 

9. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Szkoły. 

10. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w Szkole procedurą poprzez 

przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

11. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole. 

12. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury. 

 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na 

wniosek rady pedagogicznej dyrektor Szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada 

Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r. i będzie obowiązywać do odwołania. 
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V. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia covid-19                                      

u dziecka/ucznia obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej im Jana Pawła II               

w Osowcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w Szkole 

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników Szkoły w przypadku 

podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/ucznia 

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy 

Szkoły 

 

Dyrektor 
 

1. Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w Szkole w przypadku 

podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/ucznia przebywającego w Szkole. 

2. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. (pokój 

nauczycielski - na ul. Fabrycznej 8, sala nr 12 - na ul. Lipowej 6). 

3. Pomieszczenie powinno być co najmniej dwa razy dziennie sprzątane (myte)                             

i dezynfekowane. 

4. W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywanu). 

5. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci/uczniów i pracowników 

informuje najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się                

w Szkole dziecka/ucznia z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po 

powiadomieniu stacji czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi. 

6. Jeśli niniejsza procedura jest niezgodna z instrukcjami wskazanymi przez stację 

sanitarno-epidemiologiczną, postępuje się zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

7. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji. 

8. Notatka zawiera następujące informacje: 

a) datę, 

b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

c) godzinę powiadomienia rodziców, 

d) opis przebiegu działań. 

9. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji Szkoły. 

10. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący. 

 

Nauczyciele i pracownicy Szkoły opiekujący się dzieckiem 

 

1. Jeśli pracownik Szkoły zauważy u dziecka/ucznia niepokojące objawy sugerujące 

zakażenie COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie 

izoluje dziecko/ucznia w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu. 

2. Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika 

Szkoły. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, 

rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem). 

3. Inni pracownicy, którzy kontaktują się z dzieckiem/uczniem, przejawiającym 

niepokojące objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych 

środków ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum. 
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4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie / uczniami w klasie, w której 

przebywało dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany 

jest otoczyć opieką pozostałe dzieci / pozostałych uczniów i zadbać, by: 

1) umyły/umyli ręce zgodnie z instrukcją, 

2) jeśli to możliwe, przeszły/przeszli do innego zdezynfekowanego pomieszczenia 

Szkoły lub na wyszły/wyszli na zewnątrz budynku przedszkola/szkoły. 

5. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa/klasa, dokonują czynności 

myjących i dezynfekujących w sali. 

6. Po umieszczeniu dziecka/ucznia w izolatce, nauczyciel grupy, korzystając z zasad 

szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności 

pilnego odbioru dziecka ze Szkoły. 

7. Odbiór dziecka/ucznia następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru dziecka/ucznia 

obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa. 

 

Przekazanie dziecka/ucznia rodzicom (prawnym opiekunom) 

 

1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice 

(prawni opiekunowie) zobowiązani są do zadzwonienia domofonem do Szkoły na ul. 

Fabrycznej 8, a w budynku na Lipowej 6 - telefonem i poinformowania o gotowości 

odbioru dziecka ze Szkoły. Pracownikowi odbierającemu domofon lub telefon rodzic 

podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł. 

2. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony 

indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem 

dziecka/ucznia rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym 

umieszczonym przy wejściu do budynku Szkoły. 

3. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika 

Szkoły, który się nim opiekował w izolatce. 

4. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko/ucznia                

z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka/ucznia i czeka na otwarcie drzwi 

zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując odległość 2 m od rodzica (prawnego 

opiekuna), opiekun dziecka/ucznia najpierw identyfikuje rodzica, a następnie wydaje 

dziecko/ucznia. 

5. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica 

(prawnego opiekuna) o okazanie dowodu tożsamości. 

6. Osoba opiekująca się dzieckiem/uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, 

przekazuje dziecko/ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje 

informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka/ucznia. Może przekazać 

rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery telefonów do zawiadomionej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic (prawny 

opiekun) opuszcza Szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi. 

7. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko/ucznia nie posiada indywidualnych 

środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku Szkoły. W tej sytuacji należy 

poprosić rodzica (prawnego opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi 

budynku i wypuścić dziecko/ucznia do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko/ucznia do 

chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) je przejmie. 

8. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko/ucznia nie posiada indywidualnych 

środków ochrony, stanowi to wykroczenie. Dyrektor Szkoły ma prawo zgłosić je do 

organów ścigania. 
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9. Pracownik opiekujący się dzieckiem/uczniem w izolatce, który oddał dziecko/ucznia 

rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją 

zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice. 

10. Izolatka, w której przebywało dziecko / przebywał uczeń, jest dokładanie wietrzona, 

myta za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana środkiem zgodnie                      

z instrukcją sprzątania i odkażania sal przez wyznaczonych pracowników Szkoły. 

 

 

Sposób prezentacji procedury 

 

13. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Szkoły. 

14. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w Szkole procedurą poprzez 

przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

15. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w Szkole. 

16. Zapoznanie wszystkich pracowników Szkoły z treścią procedury. 

 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na 

wniosek rady pedagogicznej dyrektor Szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada 

Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

  

Procedura wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r. i będzie obowiązywać do odwołania. 
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VI. Procedura wydawania posiłków obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej im 

Jana Pawła II w Osowcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydawania posiłków w miejscu 

spożywania. 

Zakres obowiązywania procedur: dotyczą zasad postępowania personelu obsługi Szkoły 

podczas wydawania posiłków 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy obsługi Szkoły 

1. Pracownicy obsługi wydający posiłki przywiezione przez firmę kateringową ponoszą 

odpowiedzialność za to, by posiłki nie uległy zanieczyszczeniu. 

2. Wydawane posiłki są poporcjowane i spakowane w pojemniki jednorazowe. 

3. Przed wydaniem posiłków pracownicy obsługi sprawdzają stan opakowań, w których 

dostarczono posiłki. Jeżeli będą używane naczynia wielokrotnego użytku i sztućce, to 

będą one wcześniej wyparzone w zmywarce w temperaturze min. 60
o
C z dodatkiem 

detergentu. 

4. Na posiłki w oddziale przedszkolnym składają się:  

1) śniadanie I, 

2) obiad dzielony – I danie, II danie, 

3) podwieczorek. 

5. Posiłki dla dzieci są podawane w ustalonych godzinach: 

8.45-9.15 – śniadanie. 

……………………………………………… 

1) 12.00-12.30 – obiad. 

……………………………………………… 

2) 14.00-14.10 – podwieczorek. 

 

Pracownicy obsługi  

1. Pracownicy obsługi ponoszą odpowiedzialność za czystość i bezpieczeństwo 

przygotowania sal (pomieszczeń), w których dzieci/uczniowie spożywają posiłki. 

2. Przed podaniem posiłków, pracownicy obsługi zobowiązani są do założenia białego 

fartucha ochronnego oraz rękawic jednorazowych ochronnych, a także maseczek 

ochronnych jednorazowych. 

3. Przed podaniem posiłku pracownicy obsługi zobowiązani są: 

a) myć i dezynfekować stoły, przy których dzieci/uczniowie spożywają posiłki przed 

każdym posiłkiem, 

b) myć powierzchnie posadzki w obrębie stołów, przy których dzieci/uczniowie 

spożywają posiłek, 

c) czyścić i dezynfekować środkiem do dezynfekcji powierzchnie dotykowe: blaty, stoły                   

i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci/uczniowie, przed każdym podaniem 

posiłku. 

4. Pracownicy obsługi zobowiązani są przestrzegać zasad szczególnej ostrożności podczas 

korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

5. Przy podawaniu posiłków pracownicy obsługi zobowiązani są: 

a) przemieścić się do wyznaczonej sali, w której dzieci/uczniowie spożywają posiłki, 

b) rozłożyć posiłki dla dzieci/uczniów na uprzednio przygotowanych stołach o łatwej 

zmywalności. 

6. Po opuszczeniu pomieszczenia przez dzieci/uczniów, pracownik obsługi wietrzy 

pomieszczenie, sprząta, myje i dezynfekuje salę po posiłku. 
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7. Pracownicy obsługi zbierają resztki pokarmów z talerzy i wyrzucają do wyznaczonego 

pojemnika z zachowaniem środków ostrożności (w fartuchach ochronnych i rękawicach 

jednorazowych). 

8. Pracownicy obsługi czyszczą stoły, krzesła i myją oraz dezynfekują podłogę w obrębie 

stołów i powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą 

dzieci/uczniowie, po każdym posiłku. 

9. Nauczyciele poszczególnych grup/klas sprawują opiekę nad dziećmi/uczniami również 

podczas posiłków (śniadań, obiadu i podwieczorku) spożywanych przez dzieci/uczniów. 

10. Przed podaniem posiłku nauczyciele są zobowiązani przygotować dzieci/uczniów do ich 

spożywania, tj. dopilnować mycia rąk przed każdym posiłkiem. 

11. Nauczyciele dbają o przestrzeganie zasad higieny podczas spożywana posiłku przez 

dzieci/uczniów. 

12. W czasie spożywania posiłków w sali mogą przebywać tylko dzieci/uczniowie i obsługa 

Szkoły przydzielona do określonego oddziału. 

 

Sposób prezentacji procedury 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Szkoły. 

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w Szkole procedurą poprzez 

przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w Szkole. 

4. Zapoznanie wszystkich pracowników Szkoły z treścią procedury. 

 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na 

wniosek rady pedagogicznej dyrektor Szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada 

Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r. i będzie obowiązywać do odwołania. 
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VII. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w przedszkolu/szkole na czas 

pandemii w Publicznej Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Osowcu w związku                 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas 

przyprowadzania do Szkoły i odbierania ze Szkoły dzieci/uczniów przez rodziców (prawnych 

opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa 

dzieciom/uczniom oraz pracownikom na terenie Szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców (prawnych opiekunów) 

oraz nauczycieli w czasie przyprowadzania dziecka do Szkoły oraz jego odbioru od 

nauczyciela 

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice (prawni 

opiekunowie) 

 

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka ze 

Szkoły 

 

1. Od dnia 25.05.2020r. do odwołania w Szkole utworzony jest jeden oddział przedszkolny                          

i jedna grupa świetlicowa dla uczniów kl. I-III. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci/uczniów w drodze 

do Szkoły i ze Szkoły. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w Szkole 

procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do Szkoły dziecko zabezpieczone                              

w indywidualną ochronę nosa i ust (jeśli ukończyło ono 4. rok życia) podczas drogi do               

i ze Szkoły. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej 

zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak i przebywania w budynku 

Szkoły. 

5. Dziecko do Szkoły przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby. 

6. Dziecko przypisane jest do nowej grupy przedszkolnej utworzonej z dzieci zapisanych na 

dany okres uczęszczania do oddziału przedszkolnego. 

7. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie rodzic/opiekun 

prawny. 

8. Dziecko powinno być przyprowadzane przez jednego, zdrowego rodzica/ opiekuna 

prawnego bez osób towarzyszących. 

9. Rodzica/opiekuna prawnego pozostawiającego dziecko w Szkole zobowiązuje się do 

złożenia oświadczeń stanowiących załącznik1 nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 12/2019/2020 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Osowcu z dnia 14 maja 

2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku                 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

10. Rodzic /opiekun prawny jest zobowiązany do przyprowadzenia dziecka w swojej 

osobistej maseczce i rękawiczkach jednorazowych. 

11. Dziecko, które ukończyło 4 lata do przedszkola przychodzi w swojej własnej maseczce. 

12. Maseczki do zakrywania twarzy rodzice zabierają do domu i przynoszą w momencie 

odbierania dziecka z przedszkola, maseczka dziecka nie może pozostać na terenie 

placówki. 



24 
 

13. Do Szkoły dzieci wchodzą głównym wejściem.  

14. Dziecko odbierane jest od rodzica przy drzwiach głównych przez pracownika Szkoły 

i zaprowadzane do sali. 

15. W tym czasie pozostali rodzice z dziećmi oczekują na przed wejściem, zachowując 

dystans społeczny min. 2 m w odniesieniu do pracowników Szkoły jak i innych dzieci                

i ich rodziców/ opiekunów.  

16. Dzieci przebierają się pod opieką pracownika i są przekazywane nauczycielowi.  

17. Po wejściu do sali dziecko natychmiast myje ręce w łazience przy użyciu wody i mydła.  

18. Przy odbieraniu dziecka z przedszkola obowiązuje ta sama procedura. 

19. Nie dopuszcza się kontaktu między dziećmi w czasie oczekiwania na wejście do Szkoły. 

Rodzic odpowiada za przestrzeganie zasad przez swoje dziecko.  

20. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci minimalizują czas przebywania przy 

wejściu na terenie Szkoły. Po oddaniu dziecka, bądź odebraniu go po pobycie w Szkole, 

należy niezwłocznego opuścić teren Szkoły. 

21. Na terenie placówki zakazuje się tworzenia zgromadzeń osób dorosłych jak i dzieci przed 

lub po pobycie w Szkole. 

22. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do pomieszczeń Szkoły. 

23. Dzieci będą przyjmowane do przedszkola wyłącznie do godziny 8.00. Po tej godzinie 

nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w danym dniu w Szkole. 

24. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dziecko do godz.16.00. 

25. Niedopuszczalne jest przysłanie do Szkoły dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. 

26. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych 

informacji o stanie zdrowia dziecka. 

27. Przy przyprowadzaniu dziecka do Szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy 

dziecko nie zabrało do Szkoły jakichkolwiek przedmiotów i zabawek. 

28. Przy odbieraniu dziecka ze Szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy 

dziecko nie zabrało ze Szkoły jakichkolwiek przedmiotów i zabawek. 

29. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poddać dziecko badaniu temperatury ciała 

po wkroczeniu na teren Szkoły. W przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie będzie 

mogło pozostać w Szkole. Rodzic (prawny opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest 

zabrać dziecko ze sobą i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt                          

z lekarzem. 

 

Zasady odbioru dzieci ze Szkoły 

1. Odbiór dzieci z Szkoły jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów) 

bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione. 

2. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód 

osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur. 

3. Osoba upoważniona zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz 

indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku oraz znać 

zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka ze Szkoły. 

4. Odbioru dziecka ze Szkoły mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za 

bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze Szkoły przez osobę upoważnioną przez rodziców 

(prawnych opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (prawni 

opiekunowie). 

5. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców (prawnych 

opiekunów). 
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6. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie 

zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców 

(prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej. Osoba 

ta zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę 

nosa i ust, a także znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka ze 

Szkoły. 

7. Szkoła nie wydaje dziecka na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zgłoszoną 

telefonicznie. 

8. Dziecko ze Szkoły nie zostanie oddane osobie, której stan wskazuje, że nie jest ona                  

w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne 

zachowanie). W takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji 

oraz wzywa drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka lub osobę upoważnioną do 

odbioru dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko w Szkole do czasu wyjaśnienia 

sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policję. 

9. Bezpośrednie konsultacje nauczycieli z rodzicami/opiekunami są zawieszone do czasu 

zniesienia zakazów epidemicznych. W przypadku potrzeby porozmawiania                               

z nauczycielem kontakt odbywać się będzie wyłącznie w formie telefonicznej lub 

mailowej. 

 

Zasady postępowania nauczycieli w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka 

ze Szkoły 

 

1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka,                        

a w przypadku narażenia jego zdrowia lub bezpieczeństwa ponosi pełną 

odpowiedzialność dyscyplinarną.  

2. Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do Szkoły przyjmuje dziecko od rodziców 

(prawnych opiekunów) do godz. 8.00. 

3. Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do Szkoły mierzy dziecku temperaturę.            

W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub 

chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy. 

4. Nauczyciel reaguje natychmiast na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci 

stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci. 

5. Nauczyciel dba o to, by dzieci przychodzące do sali nie podchodziły do innych osób 

przebywających w pomieszczeniu na odległość mniejszą niż na dwa metry. 

6. Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły z niej 

samowolnie, bez powodu i dozoru podczas dnia oraz by nie wychodziły samowolnie                

z budynku Szkoły. 

7. Nauczyciel Szkoły nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 

dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) na terenie Szkoły, lecz 

przed wejściem do budynku, w szatni czy pozostawionego przed zamkniętymi drzwiami 

sali zajęć. 

8. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby 

przyprowadzającej, aż do momentu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych 

opiekunów) lub inne upoważnione osoby. 

9. Nauczyciel wydaje dziecko bezpośrednio rodzicom (prawnym opiekunom), którzy                 

w momencie odbioru dziecka zobowiązani są stosować zasadę zabezpieczenia siebie                

i dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną ochronę nosa i ust. 

10. Nauczyciel wydaje dziecko rodzicom (prawnym opiekunom) do godz.16.00. 

11. Nauczyciel bezwzględnie musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci, do czasu gdy 

wszystkie zostaną odebrane przez rodziców (prawnych opiekunów). 
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12. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko 

w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców 

(prawnych opiekunów). Listy osób upoważnionych do odbioru dzieci z grupy posiada 

nauczyciel. 

13. W razie wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko nauczyciel ma obowiązek 

sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola/szkoły                           

z dokumentem tożsamości. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia 

rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do 

wyjaśnienia sprawy. 

14. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie 

zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców 

(prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej. Osoba 

ta zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną 

ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku, a także znać zasady 

zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka Szkoły. 

15. Szkoła nie wydaje dziecka na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zgłoszoną 

telefonicznie. 

16. Nie wydaje się dziecka osobom niepełnoletnim, poza upoważnionym przez rodziców 

rodzeństwem, które osiągnęło co najmniej 10 lat. 

17. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub 

prawnych opiekunów.  

18. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód 

osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni. 

 

Sposób prezentacji procedury 

 

17. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Szkoły. 

18. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w Szkole procedurą poprzez 

przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

19. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w Szkole. 

20. Zapoznanie wszystkich pracowników Szkoły z treścią procedury. 

 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na 

wniosek rady pedagogicznej dyrektor Szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada 

Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r. i będzie obowiązywać do odwołania. 
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VIII. Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu na terenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu  na czas pandemii w Publicznej Szkole 

Podstawowej im Jana Pawła II w Osowcu w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków nauczycieli i pracowników obsługi 

podczas przebywania na świeżym powietrzu na terenie Szkoły dzieci/uczniów w celu 

zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom w związku                 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników obsługi oraz 

nauczycieli w czasie przebywania dzieci na świeżym powietrzu na terenie 

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, pracownicy obsługi 

 

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka ze 

Szkoły 

 

1. Zachowana będzie zmianowość grup przebywających w ogrodzie/na boisku szkolnym.  

2. Wyjście do ogrodu/na boisko szkolne będzie się odbywać z zachowaniem możliwie 

maksymalnej odległości między dziećmi. 

3. Dzieci w wydzielonym miejscu ubierania się w sali (w obszarze szatni) przebywają                 

w dwuosobowych grupach pod opieką pracownika obsługi, a następnie wychodzą na 

taras pod opiekę nauczyciela. Dzieci oczekujące na wyjście z sali/szatni pozostają pod 

opieką pracownika obsługi. 

4. Opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w ogrodzie sprawuje nauczyciel, a w przypadku 

dzieci z oddziału przedszkolnego nauczyciel oraz pomoc nauczyciela. 

5. W czasie pobytu dzieci na powietrzu sale są wietrzone a sprzęt i zabawki 

dezynfekowane. 

6. Dzieci wychodzą na świeże powietrze codziennie, niezależnie od pogody, a uczniowie             

w zależności od pogody. 

7. Należy zaopatrzyć dziecko w odpowiedni do pogody strój oraz ubranie zmienne na 

wypadek przemoczenia. 

8. Sprzęt, z którego nie będzie można korzystać na placu zabaw zostanie zabezpieczony 

przed używaniem taśmą (brak możliwości dezynfekcji). 

9. Sprzęt, z którego będzie można korzystać na placu zabaw zostanie po wyjściu każdej 

grupy odkażony. 

Sposób prezentacji procedury 

 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Szkoły. 

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w Szkole procedurą poprzez 

przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w Szkole. 

4. Zapoznanie wszystkich pracowników Szkoły z treścią procedury. 

 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na 

wniosek rady pedagogicznej dyrektor Szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada 

Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

Procedury wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 r. i będą obowiązywać do odwołania.  


