
Procedura organizacji opieki 

na zajęciach opiekuńczo- wychowawczych, edukacyjnych  i konsultacjach  orga-

nizowanych  w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namy-

słowie zapewniającej bezpieczeństwo w czasie epidemii COVID-19. 

 

 

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitar-

nego , Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15.05.2020 r.  

 

I. Przepisy  ogólne: 

1. W Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie w ramach 

zajęć edukacyjnych i świetlicowych dla klas I-III,  ze względu na sytuację epidemiczną będą 

funkcjonowały trzy grupy w godzinach od 7:00 do 16:00 

2. W jednej grupie na zajęciach edukacyjnych, opiekuńczo- wychowawczych lub konsul-

tacjach może przebywać do 12. uczniów (w związku z koniecznością zachowania zalecanej 

minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć, wynoszącej 4m
2
 na 1  ucznia i każ-

dego opiekuna i nauczyciela). 

3. Rodzice / opiekunowie dzieci chcący skorzystać z możliwości zapewnienia opieki, za-

jęć przez szkołę  powinni o tym fakcie powiadomić placówką (wypełniając załącznik nr 1- 

oświadczenie i przesłać skan drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły – 

sp4.namyslow@interia .pl) na 2 dni robocze przed spodziewanym terminem przyprowadzenia 

dziecka do placówki.Oryginał oświadczenia należy dostarczyć w pierwszym dniu pobytu 

dziecka w szkole. 

4. Każda grupa szkolna przebywa w jednej i stałej sali pod opieką  opiekuna. 

5. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek ob-

jawów wskazujących na chorobę zakaźną. Do prowadzenia  zajęć  i konsultacji nie będą an-

gażowane osoby powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

6. Poszczególne grupy dzieci nie będą miały kontaktu ze sobą nawzajem. Personel ku-

chenny i obsługowy nie będzie miał kontaktu z uczniami i z opiekunami. Opiekunowie za-

chowują na terenie placówki między sobą dystans społeczny wynoszący 1,5 m. W pomiesz-

czeniach, w których prowadzone będą zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, edukacyjne lub 

konsultacje na 1 ucznia, nauczyciela i opiekuna powinno przypadać min. 4 m2. 

7. Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu, poprzez spacery na terenie pla-

cówki oraz zabawy na boiskach szkolnych. Nie będą organizowane wyjścia poza teren pla-

cówki. 

8. Na boiskach szkolnych może przebywać jednocześnie maksymalnie dwie grupy przy 

czym opiekunowie zapewniają takie warunki, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontak-

towały się ze sobą. 



9. Dla uczniów klas VIII od 26 maja 2020 r. a dla pozostałych uczniów od 01.06.2020 r. 

organizowane będą konsultacje grupowe i indywidualne. Od 01.06.2020 r. możliwe będzie 

również korzystanie z biblioteki szkolnej i zajęć rewalidacyjnych. W trakcie tych form ucz-

niowie pozostają pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne.  

10. W trakcie konsultacji uczniowie korzystają z własnych podręczników, przyborów i in-

nych materiałów. 

11. Wskazuje się zarówno rodzicom jak i pracownikom placówki szybki sposób komuni-

kowania się z dyrektorem placówki pod numerem telefonu 668 529 997 w szczególności w 

celu informowania o podejrzeniach zakażenia i liczbie uczniów na różnych formach zajęć. 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja rąk, pomieszczeń i powierzchni 

1. Przed wejściem do placówki tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk i umieszcza in-

formację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez uczniów i osoby dorosłe, wchodzące do 

placówki. Pracownik placówki pilnuje, aby rodzice dezynfekowali ręce przy wejściu lub za-

kładali rękawiczki ochronne oraz mieli zakryte usta i nos. 

2. Z sal, w których przebywają uczniowie usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie dezynfekować, a wszelkie pozostałe zabawki i przybory sportowe wyko-

rzystywane do zajęć będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane po ich każdorazowym uży-

ciu przez uczniów.  

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia przez uczniów jakichkolwiek przedmio-

tów i zabawek z domu do szkoły. 

4. W placówce nie ma obowiązku noszenia maseczek oraz rękawiczek jednorazowych 

przez dzieci i pracowników, ale nie ma przeszkód by dziecko je miało, jeżeli rodzic tak zde-

cyduje i  zaopatrzy w nie dziecko. 

5. Pracownicy placówki mają dostęp do środków ochrony osobistej, tj. jednorazowych 

rękawiczek, maseczek na usta i nos oraz fartuchów z długim rękawem, z których mogą korzy-

stać w razie zaistnienia takiej potrzeby, w szczególności w przypadku przeprowadzania za-

biegów higienicznych u dziecka. 

6. Opiekunowie pilnują, aby uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem a, szczegól-

nie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu 

z toalety. W łazienkach umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz 

dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją. 

7. Przeprowadzanie dezynfekcji następuje z uwzględnieniem zaleceń producenta znajdują-

cych się na opakowaniu środka do dezynfekcji, dotyczących czasu niezbędnego do wywie-

trzenia dezynfekowanych pomieszczeń, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie opa-

rów środków służących do dezynfekcji. 

8. Sale będą wietrzone przez opiekunów co najmniej raz na godzinę zajęć. Toalety 

i urządzenia sanitarne są myte i dezynfekowane na bieżąco. 

9. Sprzęt na boisku będzie czyszczony z użyciem detergentu i dezynfekowany po każdej 

grupie szkolnej. 



10. Monitoringu codziennych prac porządkowych dokonuje dyrektor placówki lub upoważ-

niona przez niego osoba, zgodnie z kartą monitoringu prowadzoną odrębnie dla każdej sali, 

której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Procedury. 

 

III. Przyprowadzanie i odbiór dziecka: 

1. Do szkoły przychodzą same lub są przyprowadzane przez  dzieci zdrowe, bez objawów 

chorobowych. Również rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko powinien być zdrowy. 

Nie przyprowadza się do placówki dziecka, jeśli w jego domu przebywa osoba na kwarantan-

nie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Każdy wchodzący do szkoły uczeń klas I-III będzie miał mierzoną temperaturę. 

3. Dzieci chore lub z objawami chorobowymi, takimi jak: katar, kaszel, stan podgorącz-

kowy powyżej 37
0 

C, gorączka, ból głowy, zaropiałe oczy, wysypka, biegunka, wymioty i 

inne nie mogą przebywać w szkole. 

4. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają obowiązek zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, innych rodziców i dzieci wynoszą-

cy 2 m, a także korzystać ze środków osłaniających usta i nos oraz z rękawiczek jednorazo-

wych lub z dezynfekcji rąk. 

5. Dziecko zostanie odebrane od rodzica i oddane rodzicowi, przez opiekuna grupy szkol-

nej, do której uczęszcza w wyznaczonej strefie,  po zasygnalizowaniu przybycia. Rodzice 

mogą wchodzić do budynku placówki tylko w  uzasadnionych przypadkach, przemieszczać 

się mogą tylko w wyznaczonych strefach z zachowaniem środków ostrożności. 

6. Pracownik szkoły dba o to by dziecko po wejściu do szkoły zdezynfekowało ręce 

a następnie odprowadza je do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia. 

IV. Korzystanie z posiłków 

1. Szkoła może zorganizować  wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie 

placówki.   

2. Przy organizacji żywienia w placówce, personel zobowiązany jest do: 

a) utrzymywania odległości pomiędzy stanowiskami pracy lub stosowania środków ochro-

ny osobistej 

b) utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy (opakowania pro-

duktów, powierzchnie i sprzęty kuchenne), 

c) mycia z dodatkiem detergentu i wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców. 

3. Dzieci posiłki spożywają na stołówce szkolnej z zachowaniem zasady, że przy stoliku 

siedzą maksymalnie 2 osoby. Posiłki wydawane są przez  personel kuchenny (przy zachowa-

niu zasady braku kontaktu z dziećmi i opiekunami). 

4. Pół godziny przed posiłkiem blaty stołów są dezynfekowane, pomieszczenie wietrzone, 

dzieci  myją ręce.  



5. Po spożytym posiłku blaty stolików są dokładnie sprzątane i dezynfekowane, 

a pomieszczenie wietrzone. 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażeniawirusem sars-cov-2 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka podczas 

pobytu w placówce, uzasadniających podejrzenie zakażenia wirusem SARS-COV-2, zostanie 

mu zmierzona temperatura ciała termometrem bezdotykowym, po uprzednim wyrażeniu zgo-

dy przez rodzica. Termometr podlega dezynfekcji po każdym użyciu.  

2. Szczegółowe sposoby postępowania w przypadku wystąpienia u dziecka lub pracowni-

ka placówki objawów zakażenia wirusem SARS-COV-2 stanowią odpowiednio załączniki nr 

2 i nr 3 do niniejszej Procedury. 

VI. Przepisy końcowe 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich 

odwołania. 

2. Wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze 

szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 

 do Procedury opieki 

na zajęciach opiekuńczo- wychowawczych i konsultacjach  organizowanych                      

przez Szkołę Podstawową  Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie 

w czasie epidemii COVID-19 

 

Oświadczenie rodziców 

 

My 

.......................................................................................................................................................

.................................... ,  

(imiona  i nazwisko rodziców)  

będąca/y rodzicami .................................................................................................................  

Klasa .......................................................................................................................................  

(imię i nazwisko dziecka)                                                                   

deklarujemy pobyt naszego dziecka w szkole w godz. od ............................  do 

………………….. i oświadczamy, co następuje: 

1. Nasze dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów sugerujących chorobę zakaźną. 

Zobowiązujemy się do przyprowadzania do placówki zawsze dziecka zdrowego. 

2. W domu, w którym zamieszkuje nasze dziecko, nie przebywa osoba na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych. U żadnego z domowników nie występują i nie 

występowały w ostatnich dwóch tygodniach objawy choroby zakaźnej. 

3. Celem umożliwienia placówce szybkiej komunikacji ze mną podaję następujące dane:  

Matka Dziecka: tel.  .......................................................  Ojciec dziecka: tel. 

…………………………..…………………… 

e-mail: ………………………………………..……………………… i zobowiązuję się do 

odbierania telefonów i e-maili od pracowników placówki. 

4. Zapoznałem/am się z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. dla 

szkół podstawowych dotyczącymi edukacji wczesnoszkolnej oraz konsultacji dla uczniów. 

5. Zapoznałem/am się i akceptuję Zasady organizacji i Procedurę dotyczącą organizacji 

opieki w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie 

zapewniającą bezpieczeństwo w czasie epidemii COVID-19, w tym sposób postępowania 

w przypadku wystąpienia u dziecka objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas 

pobytu w placówce. 

6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych i podejrzenia 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u mojego dziecka, wyrażam zgodę na pomiar temperatury 

jego ciała oraz zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania go ze szkoły. 



7. Zobowiązuję się regularnie przypominać mojemu dziecku o podstawowych zasadach 

higieny (unikaniu dotykania twarzy, częstym myciu rąk, zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu 

i kaszlu, niepodawaniu ręki na powitanie) oraz wyjaśniać mu zmienioną sytuację w placówce 

(nie dotykamy się i jesteśmy od siebie w pewnej odległości, nie wymieniamy się zabawkami, 

nie przytulamy się do opiekunów, nie przynosimy zabawek oraz innych niepotrzebnych 

przedmiotów do placówki). 

8. Wyrażam zgodę na przekazanie stacji sanitarno – epidemiologicznej niezbędnych 

danych osobowych moich i mojego dziecka w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2. 

9. Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury u mojego dziecka 

każdorazowo przed wejściem do placówki oraz w sytuacji kiedy pojawią się u niego 

jakiekolwiek objawy chorobowe, jak też u osób przyprowadzających i odbierających dziecko 

ze szkoły. (w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37 st. C, uporczywego kaszlu lub 

innych objawów chorobowych wstęp na teren szkoły nie będzie możliwy). 

10. Jestem świadoma/y czynników ryzyka wynikających z epidemii COVID-19, 

a w szczególności związanych z przebywaniem w szkole zwiększonej liczby osób w tym 

samym czasie. 

 

 

Namysłów, dnia ……………………….   

  

 

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

/podpis matki/                                                       / podpis ojca/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 do Procedury opieki                                                                                                                                    

na zajęciach opiekuńczo- wychowawczych oraz konsultacjach organizowanych przez Szkołę Podsta-

wową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie                                         

 w czasie epidemii COVID-19 

 

 

 

Sposób postępowania 

w przypadku wystąpienia u dziecka objawów zakażenia wirusem sars-cov-2 

podczas pobytu w szkole 

 

1. Wyznacza się jedną salę, jako odrębne pomieszczenie, w którym można odizolować 

dziecko, w przypadku wystąpienia u niego w czasie przebywania w placówce objawów suge-

rujących zakażenie wirusem SARS-COV-2. Izolatka zostaje wyposażona w środki ochrony 

(stroje ochronne – kombinezony, maski) oraz płyn dezynfekujący. 

 

2. W przypadku zauważenia u dziecka pozostającego pod opieką placówki niepokojących 

objawów chorobowych, takich jak: gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel, duszności, 

należy natychmiast zawiadomić dyrektora szkoły lub osobę go zastępującą, który wyznacza 

osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce i o zaistniałej sytuacji powiadamia stację 

sanitarno – epidemiologiczną, rodziców dziecka oraz organ prowadzący. 

 

3. Dziecko pod opieką wyznaczonej przez dyrektora szkoły osoby pozostaje w izolatce do 

czasu przyjazdu rodziców. Osoba wyznaczona zobowiązana jest do założenia stroju ochron-

nego i do zachowania 2 m odległości od dziecka. W izolatce w tym czasie nie może przeby-

wać inna osoba. 

 

4. Osoba wskazana przez dyrektora/osobę zastępująca dyrektora, kontaktuje się telefo-

nicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

 

5. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, 

w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie 

podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek). 

 

6. Po przyjeździe rodziców dziecko zostaje przekazane pod ich opiekę. 

 

7. Rodzice podejmują wszelkie decyzje o dalszym postępowaniu w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły, stosując się ściśle do instrukcji i poleceń wydawanych przez pracowni-

ków stacji sanitarno – epidemiologicznej. 

 

8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu (mycie i dezynfekcja). 

 



 
Załącznik nr 3  

do Procedury opieki 

na zajęciach opiekuńczo- wychowawczych i konsultacjach  organizowanych                      

przez Szkołę Podstawową  Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie 

w czasie epidemii COVID-19 

 

Sposób postępowania  

w przypadku wystąpienia u pracownika placówki 

objawów zakażenia wirusem SARS-COV-2 

 

1. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, sugerujących 

zakażenie wirusem SARS-COV-2, nie powinni przychodzić do pracy, lecz powinni pozostać 

w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno– epidemiologiczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr tel. 999 lub 112 i poinformować, że mogą 

być zakażeni. O fakcie tym należy powiadomić też niezwłocznie dyrektora szkoły. 

2. Każdy pracownik placówki jest zobowiązany na bieżąco śledzić obowiązujące przepi-

sy prawa i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na 

stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także stosować się do wy-

tycznych odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

3. W widocznych miejscach na terenie szkoły umieszcza się numery telefonów stacji 

sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych. 

4. Wyznacza się jedną salę, jako pomieszczenie, w którym można odizolować pracowni-

ka, w przypadku wystąpienia u niego w czasie przebywania w placówce objawów sugerują-

cych zakażenie wirusem SARS-COV-2. Pomieszczenie zostaje wyposażone w środki ochrony 

oraz płyn dezynfekujący. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika na stanowisku pracy objawów sugerujących 

zakażenie wirusem SARS-COV-2,należy niezwłocznie: 

a) odsunąć pracownika od pracy i umieścić w wydzielonym pomieszczeniu, o którym 

mowa w punkcie 4, w celu odizolowania od innych osób, 

b) wstrzymać przyjmowanie dzieci, 

c) powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się 

ściśle do wydawanych przez jej pracowników instrukcji i poleceń, 

d) poddać gruntownemu sprzątaniu obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik 

(mycie i dezynfekcja zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami), 

e) ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach placówki, 

w których przebywał pracownik podejrzany o zakażenie. 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/

