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Zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Dwujęzycznymi 

 im . A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy na podstawie  

wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

 z dnia 11 marca 2022 r. 

 

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195)  

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły i ich najbliższych rekomendowane 

jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem 

 i przenoszeniem COVID-19.  

Organizacja opieki w placówce : 

 • Grupa dzieci wraz z opiekunem  w miarę możliwości przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

 •  Do grupy dzieci przyporządkowani są w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami 

opiekunowie.  

• W sali, w której przebywa grupa usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować.  Przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) są 

dokładnie myte, czyszczone lub dezynfekowane.  

• Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów. 

W przypadku dzieci, które przyniosą zabawkę, ich opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci 

ich nie udostępniały innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o 

regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki. 

 • Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, a także w czasie gdy dzieci nie przebywają w 

sali, oraz w razie potrzeby również w czasie zajęć.  

• W miarę możliwości organizacyjnych zapewniamy taką organizację pracy, która ograniczy 

stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (różne godziny przyjmowania grup do 

placówki, różne godziny zabawy na dworze). 

 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do 

minimum kontakty z dziećmi oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej zaleca się stosowanie 

przez nich maseczki (najlepiej chirurgicznej). 

 •Rekomenduje się zachowanie dystansu przez rodziców i opiekunów 

przyprowadzających/odbierających dzieci do/z oddziału w odniesieniu do pracowników, jak i 

innych dzieci i ich rodziców.  

 • W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za 

zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków 

ostrożności (min. maseczka, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa). Należy ograniczyć dzienną 
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liczbę rodziców/ opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do 

niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu od osób trzecich. 

 • Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

• Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji 

lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji 

domowej. 

 • Rekomenduje się nieprzyprowadzanie dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa osoba 

w izolacji w warunkach domowych.  

• Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem środków ostrożności (m.in. maseczka, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).  

• Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik 

placówki. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od 

nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem. 

• Placówka posiada termometr bezdotykowy   ( - dezynfekcja po użyciu w danej grupie).  

• Jeżeli rodzic/prawny opiekun nie wyraża zgody na mierzenie temperatury, pisze stosowne 

oświadczenie do wychowawcy, który przechowuje je w swojej dokumentacji. 

 • Jeśli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), następuje  

odizolowanie  w odrębnym pomieszczeniu  - izolatorium  z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia  rodziców/opiekunów w celu pilnego 

odebrania dziecka z podmiotu.  

• Rekomenduje się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na 

terenie placówki, ale z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.  

• W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem placówki zaleca się 

korzystanie z niego po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie 

sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.  

• Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do szkoły są regularnie czyszczone z użyciem 

detergentu lub dezynfekowane. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

 •  Płyny dezynfekujące do rąk znajdują się przy wejściu do budynku, zamieszczone są też  

informacje o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do 

placówki.  

• Rekomenduje się, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz zasłaniali 

nos i usta przy pomocy maseczki.  
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• Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie 

po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po 

skorzystaniu z toalety.  

 • W placówce monitoruje się  codzienne  prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów 

w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. 

 • Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się  zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów odbywa się w taki sposób, by dzieci nie były narażone na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji, podczas ich nieobecności.  

• Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności są zaopatrzeni 

w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuchy 

z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - 

adekwatnie do aktualnej sytuacji).  

•W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje (tam, 

gdzie jest taka potrzeba również w języku ukraińskim). 

 •  Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.  

Gastronomia:  

• Szkoła zapewnia możliwość  korzystania przez dzieci z dystrybutorów z wodą (pod nadzorem 

opiekuna). 

• Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, 

dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to 

niemożliwe - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i 

sprzętów. 

 Szczególną uwagę  zwraca się  na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk 

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

 • Korzystanie z posiłków jest bezpieczne, zmianowe, w miejscach do tego przeznaczonych, w 

stołówce. Czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł nasępuje po każdej grupie. Wielorazowe 

naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 

60°C oraz są wyparzane.  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia :  

• Do pracy  przychodzą jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w 

izolacji.  
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Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u 

pracownika  

• Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe). 

• Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu- izolatorium, nie zbliża się do 

innych osób. 

• Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązki pracownika/nauczyciela. 

• Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, 

aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. Otwiera okno. 

• Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami 

(kaszel, duszność, gorączka). 

• Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi, to dzieci wraz z osobą 

wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce, dezynfekują,  opuszczają salę, która 

jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

• Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem 

kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID oraz zapisać się na test przez stronę rządową: 

https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa, lub wykonać go 

w aptece:https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-zrobic-test-na-koronawirusa-

w-aptece.  

• Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

• Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy. 

• W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zawsze, w 

przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno 

epidemiologicznej w Nowym Tomyślu w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 

 


