
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 W KLASACH 

EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W RADWANICACH 

 

I. INFORMACJE WSTĘPNE 

1. Od dnia 25 maja 2020 r. w klasach edukacji wczesnoszkolnej przy Szkole Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Radwanicach prowadzi się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć 

dydaktycznych. 

2. W pierwszej kolejności z zajęć szkolnych mogą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają 

możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników 

systemu ochrony zdrowia, dzieci pracowników służb mundurowych, dzieci pracowników 

handlu, dzieci pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, dzieci pracowników realizujących 

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

3. Na terenie Szkoły nie przebywają osoby z zewnątrz, nie będące pracownikami. Rodzice dzieci 

nie są wpuszczani do budynku szkoły. Dziecko odbierane jest od Rodziców w drzwiach 

wejściowych przez dyżurującego pracownika i oddawane im przy wyjściu z budynku. 

II. PRZYPROWADZANIE I ODPROWADZANIE DZIECI 

1. Do szkoły przyprowadzane są przez rodziców tylko dzieci zdrowe. 

2. Każdorazowo, przed wejściem do budynku mierzona jest dzieciom temperatura, która 

zapisywana jest na liście dzieci przyprowadzanych do szkoły. W przypadku podwyższonej 

temperatury dziecko nie zostanie przyjęte pod opiekę szkoły. Temperatura może być mierzona 

dziecku również w ciągu jego pobytu w szkole jeżeli dziecko zgłasza gorsze samopoczucie. W 

razie wystąpienia podwyższonej temperatury natychmiast zawiadamiani są rodzice, którzy 

bezzwłocznie odbierają dziecko ze szkoły. 

3. Przy wejściu do budynku wszyscy wchodzący obligatoryjnie dezynfekują ręce, z tym że rodzice 

dzieci pozostają poza budynkiem, dziecko odbierane jest przez nauczyciela, opiekuna, który 

dezynfekuje dłonie. 

4. Czas schodzenia się dzieci do szkoły trwa od godziny 7.30 do godziny 8.00. W wyznaczonym 

czasie rodzic przyprowadza dziecko i przy wejściu do budynku zdejmuje mu osłonę nosa i ust 

oraz przekazuje dziecko nauczycielowi, opiekunowi lub pracownikowi szkoły, który po 

przebraniu się dziecka, odprowadza je do klasy. 

5. Czas odbierania dziecka ze szkoły odbywa się w godzinach pracy szkoły, tzn. do godz. 16.00. 

Rodzic odbierający dziecko nie wchodzi do budynku, oczekuje na jego przyjście przy wejściu do 

budynku szkoły. Pracownik szkoły, opiekun dziecka lub nauczyciel przyprowadza przebrane 

dziecko i przekazuje oczekującemu rodzicowi, który zakłada mu osłonę na nos i usta oraz 

zabiera do domu. 

III. CZAS POBYTU DZIECKA W SZKOLE 

1. Liczebność dzieci w grupie wynosi maksymalnie 10 – 14 osób, przy czym uzależnione to jest 

od wielkości sali, w której dzieci przebywają. 

2. Dzieci pracują i bawią się pojedynczo w ławkach i miejscach przeznaczonych na zabawę 

w odległości 2 m od siebie. 



3. Podczas zabaw swobodnych dzieci bawią się pojedynczo, wykorzystując całą dostępną 

przestrzeń. 

4. Dziecko przebywa w jednej sali ze swoją klasą oraz nauczycielem, opiekunem. 

5. Co 45 minut nauczyciel wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia z dziećmi i prowadzi 

gimnastykę przy otwartych oknach. Po zajęciach sale są dezynfekowane. 

6. Dzieci pod nadzorem nauczyciela, opiekuna często i regularnie myją ręce, szczególnie przed 

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

7. Nauczyciel zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. 

8. Pod opieką nauczyciela dzieci korzystają z istniejących na terenie szkolnym urządzeń i placu 

zabaw oraz boisk, hali sportowej (każda grupa osobno). Po skorzystaniu z placu zabaw sprzęt 

jest dezynfekowany. 

9. Codziennie powierzchnie użytkowe (blaty, klamki, poręcze, włączniki światła, itp.), sprzęt 

i rzeczy używane przez dzieci oraz pracowników szkoły są dezynfekowane (ozonowane). 

10. Usuwa się z sal przedmioty, zabawki, których nie można codziennie dezynfekować, np. 

pluszaki. 

11. Dzieci nie mogą przynosić do szkoły żadnych własnych zabawek ani ulubionych przedmiotów. 

12. Nauczyciele i opiekunowie pracują wg ustalonego harmonogramu. Podczas sprawowania 

opieki nad dziećmi unika się rotacji pracowników. 

 

IV. ZASADY FUNKCJONOWANIA ŻYWIENIA 

1. Wyłączone są wszystkie źródła wody pitnej. Rodzice zapewniają dla dzieci wodę pitną 

w jednorazowych butelkach. Butelki zabierane są przez rodziców do domu.    

2. Dzieci nie korzystają z żywienia cateringowego. 

3. Rodzice zobowiązani są do przygotowania posiłku dla swojego dziecka. Posiłki zapakowane 

są w specjalne pojemniki, odpowiednio zabezpieczone, które zabierane są do domu i tam 

odpowiednio dezynfekowane i przygotowywane do użycia w następnym dniu. 

4. Dzieci spożywają posiłki przy osobnych stolikach. 

5. Stoliki i krzesełka po posiłkach są każdorazowo dezynfekowane przez pracowników szkoły. 

 

V. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS – CoviD – 2 

1. Dyrektor Szkoły wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony 

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

stwierdzenia objawów chorobowych (gabinet pielęgniarki szkolnej). 

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

osoba (pracownik szkoły) niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej Sali, 

dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, rękawice, kombinezon), pomaga 

dziecku nałożyć maseczkę i rękawiczki. Pozostaje z nim, zachowując bezpieczną odległość, do 

momentu odebrania dziecka przez rodziców. 

3. Nauczyciel, opiekun niezwłocznie zawiadamia o sytuacji dyrektora Szkoły i przeprowadza 

pozostałe dzieci do innego wyłączonego z użytkowania pomieszczenia. 



4. Dyrektor Szkoły zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz 

rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia 

na terenie Szkoły zachorowania na COVID-19. 

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

 

VI. INFORMACJE KOŃCOWE 

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

mycia rąk. 

2. W sali, w której przebywają dzieci, nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów 

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

natychmiastowego oddzwonienia. 

3. Na teren szkoły nie są wpuszczane żadne osoby z zewnątrz. 

4.  Upoważnienia udzielone do przyprowadzania i odbierania dziecka zachowują ważność. 

 

 

Radwanice, 20 maja 2020 r. 

Opracowane procedury opierają się na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa 

Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego z 29 kwietnia 2020 r. i zostały dostosowane 

do warunków oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach. 


