
Procedury dotyczące pracy Zespołu szkolno-Przedszkolnego im 

.Mikołaja Kopernika w Hutkach 
W CZASIE PANDEMII COVID - 19 

 

Podstawa prawna: 

1) Wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 kwietnia 2020r.; 

2) Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 

2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziedmi do lat 3; 

3) Komunikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020r.  

 

Postanowienia ogólne: 

1. Grupa dzieci/uczniów   przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

2. Grupa w jednej sali może liczyd max do 5- 6 dzieci/uczniów(4 m2 na 1 osobę)  i przebywa pod 

opieką jednego wychowawcy/nauczyciela 

3. Do każdej grupy przyporządkowanych jest dwóch nauczycieli, pracujących w systemie 

zmianowym oraz jeden pracownik obsługi – pomoc nauczyciela. Nauczyciele i pomoc 

nauczyciela pracują w wyznaczonych „zespołach” z jedną grupą, dwa  tygodnie . W kolejnym 

czasie  dyrektor do danej grupy może wyznaczyd  inny zespół. 

4. Pracownicy przyporządkowani do danej grupy nie kontaktują się z pozostałymi pracownikami 

i grupami. 

5. Ze względu na znaczne ograniczenia ilości dzieci w grupie oraz ilości pracowników, dyrektor 

określa maksymalną ilośd grup, która może uczęszczad do przedszkola/szkoły . 

6. Pierwszeostwo w korzystaniu z opieki w przedszkolu będą miały dzieci/uczniowie , których 

rodzice obydwoje czynnie pracują. 

7. Do grupy może byd przyprowadzane tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych przez 

osoby zdrowe. 

8. Zakaz przyprowadzania dzieci, jeżeli ktokolwiek z domowników dziecka przebywa na 

kwarantannie lub izolacji wyniku. 

9. Rodzic powinien wyrazid zgodę na pomiar temperatury ciała u dziecka oraz wskazad 

najszybszy sposób kontaktu w razie wystąpienia u dziecka objawów chorobowych. 

10. Wszystkie osoby wchodzące na teren budynku mają bezwzględny nakaz korzystania zpłynu 

do dezynfekcji rąk (płyn umieszczony przy wejściu do budynku) oraz zakładania maseczki 

chroniącej usta i nos. 

11. Pracownicy  placówki zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne, ewentualnie przyłbice, fartuchy z długim rękawem.  

12. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.  



13. Dzieci/ uczniowie , pod nadzorem nauczyciela, mogą korzystad z istniejącego na terenie 

placówki placu zabaw i boiska.  

14. Urządzenia na placu zabaw podlegają codziennej dezynfekcji. Przed dezynfekcją nie wolno 

korzystad z placu zabaw.  

15. Plac zabaw oznaczony czerwoną taśmą oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia na jego 

teren. 

16. Personel pomocniczy nie może kontaktowad się z dziedmi ani z opiekunem grupy. 

17. Obowiązuje zakaz przebywania w placówce osób z zewnątrz. 

18. Dzieci korzystają z wyżywienia zapewnionego przez przedszkole. 

19. Do pracy nie mogą przystąpid osoby chore. Pracownik musi byd zdrowy, bez objawów 

chorobowych. 

 

Wprowadzone zostają szczegółowe procedury dotyczące: 

1. Procedura bezpieczeostwa. 

2. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci/ uczniów z przedszkola/szkoły. 

3. Procedura komunikowania się na drodze nauczyciel – dyrektor, nauczyciel – rodzic 

4. Procedura dezynfekcji sal i łazienek 

5. Procedura wydawania posiłków 

6. Procedura postępowania na wypadek zakażenia 

Zasady wchodzą w życie z dniem….…….. 


