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PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. RATOWNIKÓW TATRZAŃSKICH W MURZASICHLU  

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO, MINISTRA EDUKACJI 
NARODOWEJ, MINISTRA ZDROWIA 

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 
1. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci zachowują dystans społeczny wynoszący 2 

metry. Przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk). 

2. Dzieci przekazywane są bezpośrednio personelowi  przed wejściem do budynku przedszkola w celu 
ograniczenia kontaktu.  

3. Osoba odbierająca dziecko od rodzica jest zabezpieczona w środki ochrony osobistej(maseczka, 
rękawiczki). Mierzy temperaturę dziecku na wejściu, w obecności rodzica, wprowadza dziecko do 
szatni. W szatni nauczyciel odbiera dziecko i przeprowadza do sali. 

4. Pracownicy oraz osoby przyprowadzające dziecko wchodzący do budynku zobowiązani są do 
skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk. Przy głównych wejściach i w toaletach zamieszczone są 
plakaty informacyjne: jak skutecznie myć ręce i je dezynfekować, jak prawidłowo nałożyć i zdjąć 
rękawice, jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę, zgodnie z instrukcją stosowania. 

5. Personel i dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem po przyjściu, przed jedzeniem, po powrocie ze 
świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.  

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni, w razie konieczności w 
indywidualne środki ochrony osobistej - rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice, fartuchy. 
Wyposażenie ochrony osobistej wykorzystuje się adekwatnie do zaistniałej sytuacji.  

7. Grupa może liczyć maksymalnie 12 dzieci.  

8. Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej na stałe sali. Do grupy przydzieleni są ci sami 
opiekunowie. Przestrzeń w której przebywają dzieci jest nie mniejsza niż 4 m² na jedno dziecko i 
opiekuna.  

9. Usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. Pozostałe wyposażenie 
jest regularnie i dokładnie dezynfekowane.  

10. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci przedmiotów osobistych z domu.  

11. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka 
szkolna).  

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 
szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie 
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

13. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt 
sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  
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14. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.  

 
15. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.  

16. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem 
detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed 
używaniem.  

17. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.  

18. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.  

19. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 
poszczególnych grup uczniów.  

20. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić 
bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.  

21. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 
przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.  

22. Sale są wietrzone co godzinę lub w czasie zajęć w razie potrzeby.  

23. W przedszkolu i szkole zapewniona zostaje taka organizacja pracy, która uniemożliwia kontakt ze 
sobą poszczególnych grup, zarówno na terenie budynku jak i na zewnątrz. Plac zabaw zostaje 
udostępniony dla grup przedszkolnych, zamknięty dla osób z zewnątrz. Nie organizuje się żadnych 
wyjść poza teren przedszkola i szkoły..  

24. Do placówki mogą uczęszczać jedynie zdrowe dzieci, przyprowadzane przez zdrowe osoby. Jeżeli w 
domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, nie wolno posyłać dziecka do przedszkola.  

25. Szkoła zapewnia szybką komunikację z rodzicami/opiekunami dziecka. Preferowany sposób 
komunikacji to kontakt telefoniczny.  

26. Pomiary temperatury wykonywane są za pomocą termometrów bezdotykowym, dezynfekowanych 
każdorazowo po użyciu. Rodzice/opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury 
dziecka. W przypadku braku zgody rodzica/opiekuna na pomiar temperatury przedszkole odmawia 
przyjęcia dziecka na zajęcia. Dodatkowe pomiary temperatury wykonywane są w przypadku 
wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Dziecko przejawiające niepokojące objawy 
chorobowe zostaje odizolowane od reszty grupy w odrębnym pomieszczeniu Izolatorium, które 
znajduje się w w sali nr 3.. Niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów. Do momentu odebrania 
dziecka przez rodzica/opiekuna pozostaje ono pod opieką wyznaczonej osoby. 

27. Izolatorium jest oznaczone i wyposażone w indywidualne środki ochrony osobistej. 

28. Do pracy w szkole i przedszkolu zostaje dopuszczony wyłącznie personel nie wykazujący objawów 
chorób zakaźnych. Przed przystąpieniem do pracy pracownicy wykonują pomiar temperatury przy 
zachowaniu środków ostrożności. W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby pracownik zostaje 
umieszczony w Izolatorium. Wprowadza się procedurę postępowania na wypadek zakażenia 
koronawirusem.  

29. Przebywanie osób trzecich w przedszkolu zostaje ograniczone do minimum z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności. Mogą one wejść do budynku przedszkola jedynie za zgodą dyrektora. 

 

 


