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Załącznik nr 1 

do Zarządzenie nr 8 /2020   

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Przyjaciół Ziemi  

z dnia 5.05.2020 r. 

 

 

PROCEDURA  

SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI Z GRUPY PRZEDSZKOLNEJ   

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  

IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI  

W CZŁUCHOWIE 

 

 

Niniejsza procedura określa zasady sprawowania opieki nad dziećmi z grupy 

przedszkolnej w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie z powodu COVID - 19 

oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy, pracowników oraz rodziców 

dzieci .  

 

§ 1 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Każda wchodząca do szkoły osoba ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust oraz 

dezynfekcji dłoni. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć u wszystkich dzieci i opiekunów będzie dokonywany 

pomiar temperatury. Dzieci u których stwierdzi się podwyższoną temperaturę 

/powyżej 37 0/  będą odsyłane do domu a opiekunowie odsunięci od pracy.  

3. Przed wejściem do sali każde dziecko musi starannie umyć ręce. Dzieci nie 

używają płynu  do dezynfekcji rąk. 

4. W sali, w której będą odbywały się zajęcia nie może przebywać więcej niż  

10-cioro dzieci. 

5. Posiłki przyniesione z domu dzieci spożywają w sali w której odbywają się 

zajęcia.  

6. Napoje dzieci przynoszą w pojemnikach jednorazowych, które zabierają do 

domu lub zostawiają w szkole do utylizacji.  

7. Dzieci spożywają posiłek w wyznaczonym przez opiekuna czasie. 

8. Po posiłku stoliki zostają zdezynfekowane. 

9. Opieka nad dziećmi trwa 5 godzin. 

10. Do opieki nad dziećmi wyznaczony jest stały nauczyciel. 

11. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci o ustalonej godzinie. 

12. Rodzice poruszają się po szkole tylko w wyznaczonych miejscach. 
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13. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły mają zachować dystans społeczny  

w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 

min. 2 m. 

14. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m. 

15. Dziecko odbierane jest od rodzica i przyprowadzane do rodzica przez 

wyznaczonego pracownika szkoły. 

16.  W czasie pobytu w szkole, dzieci i nauczyciele nie mają obowiązku noszenia 

maseczek.  

17. W przypadku podejrzenia zarażenia, dziecko lub pracownik zostają 

odizolowani w osobnym pomieszczeniu. Do momentu odbioru dziecka przez 

rodzica opiekę nad dzieckiem sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły 

pracownik szkoły wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej. 

 

 

§ 2 

 

Zadania dyrektora szkoły 

 

9. Przy wejściu umieszcza płyn do dezynfekcji rąk 

2. Dokonuje zaopatrzenia pracowników w środki ochrony osobistej, w tym 

rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice. 

3. Wyznacza pracownika szkoły do mierzenia temperatury dzieciom. 

4. Przygotowuje  procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia 

zakażenia i instruuje pracowników, jak należy je stosować. 

5. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne 

dzieci oraz  poprosi rodzica o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z 

lekarzem.  

6. Wyznacza wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący 

pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych. 

7. W przypadku ryzyka zarażenia, miejsce w którym przebywało dziecko lub 
pracownik poddaje dezynfekcji. Dalsze czynności ustala po kontakcie z pracownikami 
stacji sanitarno-epidemiologicznej 
8. Umieszcza w widocznym miejscu potrzebne numery telefonów do: organu 
prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 
9. Ustala godziny sprawowania opieki nad dziećmi. 

 

§ 3 

 

Zadania opiekuna grupy 

 

1. Codziennie dokonuje samoobserwacji i mierzy  temperaturę 2 x dziennie.  

W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) pozostaje w domu  

i informuje o tym Dyrektora szkoły. 
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2. Na ile jest to możliwe, wyjaśnia dzieciom, jakie obowiązują w szkole zasady   

i dlaczego zostały wprowadzone. Przekazuje komunikat w formie pozytywnej, 

aby wytworzyć w dzieciach  poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za 

swoje zachowanie, a nie lęku.  

3. Zajęcia opiekuńcze prowadzi w wyznaczonej do tego celu sali. Nie korzysta ze 

szkolnego placu zabaw. 

4. Usuwa z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

dezynfekować, itp. pluszowe zabawki.  

5. Do zajęć wykorzystuje przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) które 

łatwo można dezynfekować. 

6. Wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę.  

7. Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce wodą z mydłem, 

szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze 

świeżego powietrza. 

8. Dba o to, aby po każdym posiłku stoliki zostały zdezynfekowane. 

 

 

§ 4 

 

Zadania rodziców 

 

 

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole, rodzice 

przekazują  opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.  

2. Przyprowadzają do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.  

3. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły  mierzą dziecku temperaturę.  

4. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji. 

5. Nie pozwalają dziecku, aby zabierało do szkoły zabawki i niepotrzebne 

przedmioty.  

6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. 

Podkreślą, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą 

z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.  

7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania 

czy kasłania.  

8. Przestrzegają punktualnego przyprowadzania i obierania dziecka ze szkoły. 

9. Składają w szkole odpowiednie oświadczenie /zał. nr 1 do niniejszych 

procedur/ 
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Załącznik nr 1  

do procedur sprawowania opieki nad dziećmi z grupy przedszkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi  

w Człuchowie 

------------------------------ 

imię i nazwisko dziecka 

 

------------------------------- 

imię i nazwisko rodzica dziecka 

OŚWIADCZENIE  
Rodzica dziecka 

nad którym będzie sprawowana opieka  
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie  

w czasie pandemii  
 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie pobytu dziecka 

w szkole w czasie  pandemii i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 

 

2. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę 

wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich 

rodzinami. 

 

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem 

dziecka, dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki , tym samym na narażenie na 

zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie. 

 

4. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, 

katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub 

odbywały kwarantannę. 

 

5. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka  

w momencie przyjścia do szkoły  i w razie konieczności także w trakcie trwania opieki. 

 

6. Zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów  oraz  

w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych 

niezwłocznego odebrania dziecka z wyznaczonego w szkole  pomieszczenia do izolacji. 

 
---------------------------------- 

Data i podpis Rodzica 

 


