
Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-

19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w

Raciborzu (obowiązujące od 1 września 2020 r.)  

§  

1 Ogólne zasady  

1. Procedura dotyczy wszystkich pracowników, rodziców i uczniów Zespołu Szkolno 

Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu.  

2. Do placówki nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji.  

3.  Wszyscy  rodzice  na  pierwszych  zebraniach  zobowiązani  zostaną  do  wypełnienia

deklaracji  stanowiącej  załącznik  nr  1.  Deklarację  może  również  dostarczyć

samodzielnie dziecko po przyjściu do placówki.  

4. Dzieci zostaną zapoznane z procedurą podczas pierwszych zajęć w sposób dostosowany 

do ich wieku.  

5. Dla dobra dzieci wprowadzono ograniczenia w wejściu na teren placówki.  6. Zaleca się 

kontaktowanie z pracownikami w sposób telefoniczny (32 415 50 48), mailowy 

(zsp4raciborz@poczta.onet.pl) oraz przez dziennik elektroniczny.  7. W placówce 

wprowadzono podwyższony reżim sanitarny zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu

Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 

obowiązującymi źródłami prawa.  

§ 2.  

Zasady obowiązujące w Przedszkolu nr 5  

1. Przy wejściu umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, z którego muszą korzystać 

wszyscy dorośli wchodzący na teren przedszkola.

2. Rodzic przyprowadzając i odbierając dziecko do placówki zobowiązany jest posiadać

zabezpieczenie nosa i ust. Poza tym musi utrzymać bezpieczną odległości (1,5 m) od

innych osób przed wejściem.  

3. Rodzic może wprowadzić dziecko do szatni przedszkolnej, przy czym w korytarzu nie

może przebywać jednocześnie więcej niż 10 osób. Rodzice przebywający w przestrzeni

wspólnej muszą:  

1. zachować bezpieczny odstęp od innych (1,5 m), 



2. mieć zdezynfekowane ręce lub ubrane rękawiczki,  

3. posiadać zakrycie ust i nosa,  

4. podporządkować się poleceniom pracowników.  

4. Rodziców obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do sal i przemieszczania się po 

przedszkolu.  

5. Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych zabawek ani innych rzeczy. 6. Przed 

wejściem na salę pracownik prowadzi wychowanka do łazienki w celu umycia rąk.  

7. Dziecko w trakcie trwania zajęć przebywa w stałej grupie bez możliwości 

przechodzenia do innych sal.

8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka 

dokonuje się pomiaru temperatury u dziecka. Rodzic wyraża zgodę na ten pomiar 

przed pierwszą wizytą wychowanka w przedszkolu.  

9. Z sal usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak 

np. pluszowe zabawki.  

10. Pracownicy przypisani do poszczególnych sal regularnie dezynfekują zabawki, stoły i 

krzesła, poręcze, klamki, deski sedesowe oraz baterie umywalkowe.  

11. Prace porządkowe i dezynfekcyjne są monitorowane.

12. W czasie epidemii rezygnuje się z codziennego mycia zębów w przedszkolu.

13. Pracownicy zaopatrzeni zostaną w indywidualne środki ochrony osobistej: 

jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z 

długim rękawem.  

14. Pracownicy podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie muszą 

zakrywać ust i nosa z wyjątkiem odbierania i oddawania dziecka rodzicowi.

15. Woda jest podawana dzieciom przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola.

16. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę.

17. Nauczyciele zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa



obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

18. Nauczyciel opiekujący się dziećmi przebywającymi na terenie placówki ma obowiązek 

zadbać, aby dzieci często i regularnie myły ręce.

19. Zawieszone zostają wszelkie wyjścia dzieci poza teren placówki, które się wiążą z 

kontaktem z osobami trzecimi bądź przebywaniem w pomieszczeniu zamkniętym.

20. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z terenu zielonego na terenie 

placówki przy zachowaniu możliwie największej odległości i zmianowości grup. Sprzęt na 

placu zabaw po wyjściu każdej grupy będzie dezynfekowany.  

21.  Przy  organizacji  żywienia  wprowadzone  zostają  szczególne  środki  ostrożności  tj.

regularne korzystanie z płynów do czyszczenia powierzchni i sprzętów; mycie naczyń i

sztućców w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. min 600 lub wyparzanie.  

22. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz 

personelem opiekującym się dziećmi.  

23. Pracownicy zachowują dystans społeczny w odniesieniu do rodziców, dzieci i 

pozostałych pracowników wynoszący min. 1,5 m.  

24.  W  przypadku  stwierdzenia  objawów  chorobowych  u  dziecka  zostanie  ono

zaprowadzone do izolatorium a rodzic niezwłocznie poinformowany o konieczności

natychmiastowego  odbioru  dziecka.  Rodzic  w  takim  przypadku,  ma  obowiązek

informować placówkę o stanie zdrowia dziecka.  

25. Do komunikacji pomiędzy nauczycielem/dyrektorem a rodzicami używane będę 

numery telefonów podane przez rodzica.

26. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin przyprowadzania dzieci do 

przedszkola oraz odbierania (zgodnie z deklaracją podpisana we wrześniu).

§ 3.  

Zasady obowiązujące w szkole  

1.  Do  szkoły  może  uczęszczać  wyłącznie  uczeń  zdrowy,  bez  objawów  sugerujących

chorobę zakaźną.

2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać

ucznia do szkoły.  



4. Wszyscy wchodzący do budynku dezynfekują ręce oraz zasłaniają usta i nos. 

Uczniowie ściągają maseczki po zajęciu miejsca w ławkach. 

5. W salach lekcyjnych uczniowie mają ustalone stałe miejsca i zachowują bezpieczny 

dystans.  

6. Rodzic/opiekun jest zobowiązany pozostać przed drzwiami wejściowymi. Może 

kontaktować się z pracownikami szkoły przez domofon lub telefonicznie.

7. W wyjątkowych sytuacjach rodzic/opiekun może zostać wpuszczony do budynku 

głównym wejściem przez pracownika szkoły po uprzedniej rozmowie za pomocą 

domofonu. Dotyczy to w szczególności odbioru ze świetlicy. W tym przypadku opiekun 

wypuszcza podopiecznego, który wychodzi w maseczce.  

8. Rodzic/opiekun wchodzący do przestrzeni wspólnej musi bezwzględnie: 

1. zachować bezpieczny odstęp od innych (1,5 m),  

2. mieć zdezynfekowane ręce lub ubrane rękawiczki,  

3. posiadać zakrycie ust i nosa,  

4. podporządkować się poleceniom pracowników.  

9. Uczeń przynosi ze sobą tylko książki, zeszyty, przybory szkolne i niezbędne 

przedmioty osobiste. Uczniowie nie powinni się nimi wymieniać. 

10.  Pracownik szkoły jest  zobowiązany dezynfekować klamki przy wejściu,  szafki  w

szatni i korytarzu minimum dwa razy dziennie oraz przecierać podłogę przy wejściu

w razie potrzeby.  

11. Z sal usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. 

Każdą klasopracownię wyposażono w płyn do dezynfekcji rąk.  

12. Pracownicy przypisani do poszczególnych pięter i parteru regularnie dezynfekują 

stoły i krzesła w salach, poręcze, klamki, deski sedesowe oraz baterie umywalkowe.

13. Środki dydaktyczne używane na zajęciach muszą być odkładane w wyznaczone 

miejsce. Pracownik obsługi codziennie dezynfekuje te przedmioty po zakończeniu zajęć. 

14. Codziennie są monitorowane prace porządkowe i dezynfekcyjne.

15. Pracownicy zaopatrzeni zostaną w indywidualne środki ochrony osobistej: maseczki, 

ewentualnie przyłbice, fartuchy z długim rękawem. 



16. Pracownicy podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie muszą

zakrywać ust i nosa z wyjątkiem kontaktu z rodzicami. Powinni zachować dystans

społeczny wynoszący min. 1,5 m. 

17.  Każda  klasa  przebywa  zawsze  z  wyznaczonym  opiekunem  w  tej  samej,

przyporządkowanej jej sali. Wyjątek od tej zasady stanowią zajęcia komputerowe i

wychowanie  fizyczne,  które  odbywają  się  odpowiednio  w  sali  20,  w  sali

gimnastycznej i w miarę możliwości na świeżym powietrzu.  

18.  Nauczyciel udostępnia uczniom klasopracownię o godzinie 7.45 i sprawuje opiekę

nad dziećmi  podczas  przerwy poprzedzającej  zajęcia  w danym oddziale.  Pozostali

pracownicy pedagogiczni w czasie przerwy wspierają nauczycieli przedmiotowców.  

19. Uczeń opuszczający pomieszczenie zakrywa usta i nos, po powrocie dezynfekuje 

ręce.  

20. Źródełka wody są wyłączone z użycia.  

21. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę.  

22. Nauczyciele zobowiązani są do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa 

obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 

23. Nauczyciel opiekujący się uczniami przebywającymi na terenie placówki ma 

obowiązek wspomnieć, by podopieczni często i regularnie myli ręce.

24. Zawieszone zostają wszelkie wyjścia poza teren placówki z wyjątkiem zajęć z 

wychowania fizycznego i lekcji terenowych (bez kontaktu z innymi grupami).

25. Uczniowie mogą korzystać z boiska i sali gimnastycznej tylko pod nadzorem i za 

zgodą nauczycieli. Sprzęt sportowy będzie dezynfekowany po zajęciach. Maksymalnie na

jednym z obiektów może znajdować się jedna grupa.

26. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć z wychowania fizycznego, należy ograniczyć 

ćwiczenia i gry kontaktowe.

27. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa trakcie pandemii koronawirusa COVID-19. Uczniów obowiązują ogólne 

wytyczne dotyczące higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

zachowanie, w miarę możliwości, bezpiecznego dystansu. Rodzic/opiekun odbierający 

ucznia nie wchodzi do świetlicy.  



28. W kuchni obowiązuje mycie naczyń i sztućców w zmywarce z dodatkiem detergentu 

w temp. min 600 lub wyparzanie.  

29. Posiłki powinny być wydawane w trybie zmianowym w zależności od liczby uczniów

korzystających z żywienia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny. Uczniowie

po opuszczeniu klasy są zobowiązani zakryć usta i nos, do momentu zajęcia miejsca

przy stole. Przed i po konsumpcji należy zdezynfekować ręce. W czasie powrotu ze

stołówki należy posiadać nałożoną maseczkę.  

30. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz 

personelem opiekującym się dziećmi.  

31. Po wyjściu jedzących pomoc kuchenna dezynfekuje stoły i ściera podłogę.

32. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka zostanie ono 

zaprowadzone do izolatorium a rodzic niezwłocznie poinformowany o konieczności 

natychmiastowego odbioru dziecka. Rodzic w takim przypadku, ma obowiązek 

informować placówkę o stanie zdrowia dziecka.

33. Rodzic jest zobowiązany zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust.

34. W przypadku znalezienia się powiatu w strefie czerwonej rodzic powinien 

dopilnować, by dziecko nosiło maseczkę na dworze.

35. Do komunikacji pomiędzy nauczycielem/dyrektorem a rodzicami używane będą 

numery telefonów podane przez rodzica. Za aktualność tych numerów odpowiadają 

wychowawcy.

36. Sekretariat przyjmuje strony tylko w czasie wyznaczonych przerw. Nauczyciele mogą

załatwiać swoje sprawy administracyjne po trzeciej lekcji, uczniowie po czwartej 

godzinie zajęć. Pozostałe wizyty w sekretariacie powinny mieć ważne uzasadnienie. 

Wejście do pomieszczenia jest możliwe tylko w maseczce, po zdezynfekowaniu rąk.

§ 4.  

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka  

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie 

mogą przychodzić do szkoły/oddziału przedszkolnego.

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną lub oddziałem 

zakaźnym.  



3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę

ciała powyżej 37,0°C, niezwłocznie powiadamia dyrektora i wychowawcę klasy/grupy,

który  kontaktuje  się  z  rodzicami  dziecka  (opiekunami  prawnymi)  w celu  odebrania

ucznia/przedszkolaka ze szkoły/przedszkola. Do czasu przybycia rodziców dziecko

umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.  

4.  W szkole/przedszkolu jest  przygotowane pomieszczenie,  tzw.  izolatorium,  służące  do

odizolowania  dziecka/ucznia,  u  którego  zaobserwowano  podczas  pobytu  oznaki

chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur przy odizolowanym dziecku,

wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w sali.  

5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej

odebrać dziecko ze szkoły/przedszkola.

7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia 

rodziców dziecka, Powiatową Stacjo Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu (nr tel. 32 

415 28 93) oraz organ prowadzący szkołę.

8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych 

działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników szkoły/przedszkola.

9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole/przedszkolu procedurami 

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do 

wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 5.  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły  

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie 

powinien przychodzie do pracy.  



2.  Pracownik  o  niepokojących  objawach  powinien  niezwłocznie  powiadomić  dyrektora

placówki i  skontaktować się  ze  stacją  sanitarno-epidemiologiczną,  oddziałem zakaźnym

szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer

112.  

3. Jeżeli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole/przedszkolu, pracownik natychmiast 

powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i przechodzi do izolatorium.

4. Dyrektor placówki powiadamia o sytuacji, o której mowa w podpunkcie 3, odpowiednie 

służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący. 

5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.

6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie 

przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć 

dodatkowe procedury, biorąc pod uwagą zaistniały przypadek.

9. Zalecane jest ustalenie listy osób przybywających w tym samym czasie w części budynku, w

której przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić  

pracowników oraz rodziców.

§ 6.  

Przepisy końcowe  

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

2. Procedura może być zmodyfikowania zarządzeniem dyrektora.

3. Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy i zostanie zmierzona temperatura, odnotowuje 

się to w rejestrze z załącznika nr 2. 



Załącznik nr 1 do procedur bezpieczeństwa  

Deklaracja rodziców  

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r.

poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z

przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1)  

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć kratkę):  

Zapoznałam/em się z treścią Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 

obowiązujących na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu.  

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa i zasad 

związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzania/ wysyłania do 

szkoły/przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka (bez kataru, kaszlu, podwyższonej 

temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie 

wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.  Wyrażam 

zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie zaobserwowania u

dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w placówce.  

Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 

odnośnie koronawirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu. o Moje dziecko nie 

miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na COVID-19 oraz nikt z 

członków najbliższej rodziny nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych 

oznak choroby.  

Moje dziecko nie jest/jest (proszę zaznaczyć, otaczając właściwą odpowiedź) uczulone na 

wszelkie środki dezynfekujące.  

Numery do szybkiej komunikacji (2 numery):  

- ...........................................................  - ...........................................................  

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

(czytelny podpis matki/ojca/opiekuna/opiekunki)



Załącznik nr 2 do procedur bezpieczeństwa  

Rejestr pomiaru temperatury w przypadku wystąpienia niepokojących objawów  
Lp. Nazwisko i imię  

ucznia/przedszkolaka
Data pomiaru Wynik pomiaru  

temperatury 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.




