
PROCEDURA  BEZPIECZEŃSTWA  WEWNĘTRZNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 1  W  PIEŃSKU

dla uczniów uczęszczających na zajęcia opiekuńcze w klasach 0-III

opracowana na czas przeciwdziałania COVID – 19,  na podstawie wytycznych
przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r.

I. Przyjęcie dziecka do  Szkoły w okresie pandemii:

1. Do Szkoły przyjęte będą dzieci w ograniczonej ilości – wg wytycznych GIS
minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć nie może być mniejsza
niż 4m²  na 1 dziecko i każdego opiekuna.

2. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci,  których rodzice nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.

3. Pierwszeństwo  mają  dzieci  pracowników  systemu  ochrony  zdrowia,  służb
mundurowych,  pracowników  handlu  i  przedsiębiorstw  produkcyjnych,
realizujący  zadania  związane  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID – 19.

4. Każdy rodzic zobowiązany jest poinformować sekretariat szkoły o obecności
dziecka w placówce w kolejnym dniu roboczym. Konsekwencją nie zgłoszenia
obecności  dziecka  dzień  wcześniej  będzie  nie  przyjęcie  go  na  zajęcia
opiekuńcze.

5. Do  Szkoły  przyprowadzamy  tylko  dziecko  zdrowe,  bez  objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

7. Przyprowadzając  dziecko  do  Szkoły,  rodzic  wyraża  zgodę  na  pomiar
temperatury ciała 

8. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe, zostaje odizolowane
w  odrębnym  pomieszczeniu  o  czym  niezwłocznie  zostają   powiadomieni
rodzice, którzy są zobligowani do niezwłocznego zabrania dziecka z placówki.

9. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do Szkoły powinien zmierzyć mu w
domu temperaturę ciała.

10. Rodzice  są  zobowiązani  do  aktualizacji  numerów  kontaktowych
u wychowawców grup.

11. Rodzic  przyprowadzając  dziecko  do  placówki  bierze  na  siebie  
odpowiedzialność  za  możliwość  narażenia  go  na  zakażenie
koronawirusem. (podpisanie deklaracji odpowiedzialności)



II. Organizacja opieki:

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej klasie (nr klasy pobytu
dziecka  zostanie  wyznaczony  w  dniu  poprzedzającym  otwarcie  placówki),
poza godzinami 7.00 – 8.00  oraz 13.00 – 15.00

2. W godzinach 7:00 – 8:00 oraz 13:00 – 15:00 odbywają się zajęcia świetlicowe.
3. Do grupy  przyporządkowani  są  nauczyciele  edukacji  wczesnoszkolnej  oraz

nauczyciele wspomagający.
4. W klasach  może przebywać do 10 dzieci + 2 opiekunów.
5. Z klas pozostaną usunięte zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, bajeczki, puzzle
papierowe, dywany itp.)

6. Dzieci  nie  przynoszą  do  szkoły  zabawek  ani  innych  rzeczy  z  domu.
Ze szkoły również nie zabierają do domu rysunków czy prac plastycznych.

7. Uczeń  posiada  własne  przybory  i  podręczniki,  które  w  czasie  zajęć  mogą
znajdować się na stolikach szkolnych, w tornistrze lub własnej szafce.

8. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi miedzy sobą.
9. Wychowawcy  grup   organizują  pracę  tak,  aby  uniknąć  spotkań  grup,  na

korytarzach szkolnych, szatni oraz placu zabaw.
10. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie

placu  szkolnego,  przy  zachowaniu  możliwie  maksymalnej  odległości,
zachowaniu zmianowość grup. 

11. Sprzęt  na  placu  zabaw,  którego  nie  ma  możliwości  dezynfekować  będzie
wykluczony z użytku.

12. Wyjścia poza teren Szkoły są zabronione.
13. Sale  szkolne  należy  wietrzyć  co  najmniej  raz  na  godzinę  lub  w  miarę

możliwości.
14. Opiekunowie  grup  są  zobligowani  do  zachowania  dystansu  między  sobą,

w każdej przestrzeni placówki, wynoszący minimum 1,5m.
15. Personel  pomocniczy  (referent,  księgowa)  oraz  kuchenny  nie  może

kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
16. W  Szkole  jest  wyznaczone  pomieszczenie  do  izolacji  dziecka,  u  którego

pojawiły się niepokojące objawy chorobowe (kaszel, gorączka).

III. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze Szkoły:

1. Rodzic przyprowadza zdrowe dziecko do Szkoły w wyznaczonych godzinach..
2. Dzieci do Szkoły są przyprowadzane przez osoby zdrowe.
3. W miarę możliwości zadbaj o to, aby do szkoły twoje dziecko przyprowadzała

i odbierała ta sama osoba.
4. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę pobytu w placówce, przekaż

dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.



5. Osoba,  która  przyprowadziła  dziecko  oddaje  je  pod  opiekę  woźnej  przy
drzwiach wejściowych do szkoły (nie  wchodzi  do wewnątrz).  Podobnie  po
południu dziecko do drzwi odprowadzi woźna.

6. Do godzinny 8.00 wszystkie dzieci zbierają się w sali nr 7. 
7. Dzieci od 8.00 zostają zaprowadzone bezpośrednio do przydzielonych klas i

przebywają na niej do godziny 13.00. Po godzinie 13.00 zostają grupy łączone.
8. W przypadku gdy uczniów w szkole będzie mniej niż 10, utworzona zostanie

jedna grupa.
9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci mają obowiązek

zachowania dystansu w odniesieniu do pracowników placówki,  jak i innych
dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2m.

10. Pracownicy  szkoły  oraz  opiekunowie  wchodząc   na  teren  placówki  
powinni być wyposażeni w maseczkę ochronną oraz rękawiczki.

11. Podczas  wejścia  do  Szkoły  pracownicy  szkoły  /  opiekunowie  mają  
obowiązek zdezynfekować ręce  .  

Opracował:

Cezary Bajorek


