
WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W PUSZCZYKOWIE 

Oddziały przedszkolne 

Klasy I-III 

 

 

          Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie 

działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 

2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780) ustala wewnątrzszkolne 

procedury bezpieczeństwa :  

1. Wytyczne dla Rodziców : 

Rodzicu, 

a. W pierwszej kolejności z opieki korzystają  te dzieci, których rodzice nie mają 

możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci 

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników 

handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

b. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,  

c. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż 

dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia, 

d. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa 

i ust podczas drogi do i z placówki, 

e. Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji, 

f. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów 

czy zabawek, 

g. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny, 

h. Przypominaj, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce 

wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, 

i. Zajęcia opiekuńcze odbywają się w godzinach od 8:00 do 16:00  

w salach budynku A ( oddział przedszkolny ), od 07:00 do  17:00 w salach 

budynku B ( klasy I-III ) , 

- zajęcia te odbywają się za pisemną zgodą Rodziców/Opiekunów  ( zgody oraz 

powyższy regulamin dostępny będzie w dzienniku Librus i w sekretariacie szkoły ) 

j. Obowiązuje zakaz przebywania Rodziców na terenie placówki – dzieci będą 

odbierane przez opiekunów przed wejściem, w podobny sposób odbywał się 

będzie odbiór dzieci po zajęciach, 

- dzieci wchodzą do budynku B wejściem głównym od strony parkingu, do 

budynku A wejściem głównym, 

- przed wejściem do szkoły dziecko będzie miało mierzoną temperaturę ( w razie 

podwyższonej temperatury ) rodzic/opiekun zobowiązany jest do zabrania go do 

domu, 



- przed wejściem do sal lekcyjnych  dziecko obowiązkowo  pod nadzorem 

wyznaczonej osoby dezynfekuje ręce mydłem antybakteryjnym, 

- w trakcie pobytu w szkole dzieci będą miały zorganizowane zajęcia opiekuńczo 

wychowawcze,  z elementami dydaktyki . Jeśli będzie taka możliwość, zajęcia 

dydaktyczne będą prowadzone przez wychowawcę klasy, 

- ważne i istotne jest, aby każde dziecko posiadało własne przybory i podręczniki 

bez możliwości ich wymiany między sobą,  

- w salach będą zachowane właściwe odstępy między stolikami ( 1,5-2 m ), 

- nie rzadziej niż 45 min będą organizowane przerwy ( wietrzenie pomieszczeń )  

przy zachowaniu zmianowości i odpowiedniego dystansu między dziećmi, 

- w miarę możliwości pogodowych dzieci będą korzystać z boiska szkolnego,  

- po każdorazowym powrocie z boiska, stołówki, toalety, dzieci obowiązkowo 

dezynfekują dłonie,  

- dla dzieci pozostających w domu, w dalszym ciągu nauczyciel będzie prowadził 

zajęcia w formie zdalnego nauczania. 

Wytyczne dla Nauczycieli : 

Nauczycielu, 

a. Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i 

dlaczego zostały wprowadzone, 

b. W trakcie zajęć opiekuńczych nie organizuj wyjść poza teren placówki, 

c. Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. 

pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, 

np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować, 

d. Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź 

gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach, 

e.  Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk. Przypominaj i dawaj przykład- używaj  

środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych, ewentualnie 

przyłbic,  

f.  Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu - w sali 

może  maksymalnie przebywać 12 dzieci, plus 2 za zgodą organu prowadzącego , 

g. Dzieci, pod nadzorem opiekuna, mogą korzystać z istniejących na terenie 

placówki placów zabaw i boisk. 

h. Szkoła będzie przeprowadzać  codzienną dezynfekcję sprzętu na szkolnym placu 

zabaw lub boisku,  

i. W przypadku braku takiej możliwości teren będzie  oznaczony  taśmą i 

zabezpieczony przed używaniem, 

j. Spożywanie posiłków w stołówce może odbywać się w 12 osobowych grupach , 

po każdej grupie następuje dezynfekcja  blatów, stołów i poręczy krzeseł. Posiłki 

przygotowywane są przez ajenta, wydawane  będą na tradycyjnych talerzach z 

metalowymi sztućcami – stołówka dysponuje sprzętem do ich wyparzenia, 

2. Dyrektor : 

a. Zapewnia pracownikom  środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne, ewentualnie przyłbice, 

b. Przy wejściu do szkoły umieszcza  płyn do dezynfekcji rąk i obliguje wszystkich 

dorosłych do korzystania z niego, 



c. Zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 

uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 

pomieszczeniach do spożywania posiłków, 

d. Przeprowadza spotkanie z pracownikami dotyczące  profilaktyki zdrowotnej,  

e. Wyznacza i przygotuje pomieszczenie (wyposażone w środki ochrony osobistej i 

płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych, gabinet psychologa w budynku A, i gabinet 

psychologa w budynku B. 

f. W przypadku podejrzenia zakażenia Covid -19 należy :  

a. Odizolować osobę  w przygotowanym i oznaczonym  do tego celu 

pomieszczeniu,  

b.  W trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce 

podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego 

organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

c. Powiadomić rodziców / opiekunów prawnych, ( w przypadku dzieci ), 

d. Powiadomić organ prowadzący JST czyli burmistrza Puszczykowa, 

e. Przerwać zajęcia opiekuńcze i przeprowadzić dzieci do innego budynku , 

informując rodziców o sytuacji i prosząc o jak najszybszy odbiór z 

zachowaniem szczególnych zasad ostrożności,  

f. W porozumieniu z organem prowadzącym podjąć decyzję o dezynfekcji 

placówki i terminach ponownego otwarcia.  

 

WAŻNE TELEFONY :   

a. Dyrektor - 504090888 

b. Sekretariat szkoły – 61 81 33-461, 603654749, 

c. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu – 61 85 44 

800 

d. tel. alarmowy 112  

e. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i 

Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów 

prawa. 

 

 

Ewa Budzyńska 

dyrektor szkoły 


