
 

 

Zarządzenie Nr 70/2019/2020 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie  

z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Konstantynowie w czasie epidemii 

 

 

Na podstawie art.68 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59,, oraz z 2020 r. 

poz. 322, 374 i 567) oraz wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych szkół i placówek  

od 1 września 2020 r. ustalam co następuje: 

 

§ 1. 

Wprowadzam Procedurę postępowania w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  

w Konstantynowie w sytuacji podejrzenia choroby zakaźnej lub zachorowania na COVID-19 

stanowiącą Załącznik Nr1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. 

Wprowadzam Procedurę bezpieczeństwa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  

w Konstantynowie w czasie epidemii, stanowiącą Załącznik Nr2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§3. 

Wprowadzam zasady dotyczące funkcjonowania Przedszkola Samorządowego  

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Konstantynowie w czasie epidemii, stanowiące 

Załącznik Nr3 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§4. 

Wprowadzam zasady dotyczące funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Konstantynowie w czasie epidemii, 

stanowiące Załącznik Nr4 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 5. 

Traci moc Zarządzenie Nr 58/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

w Konstantynowie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania  

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Konstantynowie w sytuacji podejrzenia zakażenia 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 oraz wytycznych przeciwepidemicznych.  

 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2019/2020 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

 

Procedura postępowania w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Konstantynowie 

w sytuacji podejrzenia choroby zakaźnej lub zachorowania na COVID-19  

 

Pracownik: 

1. Pracownik, który zaobserwuje u siebie niepokojące objawy m.in. wysoka temperatura, 

duszności nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu  

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną  

1) w godz. 7.30-15.00 tel. 83 344 41 60 

2) po godz.15.00 tel. 505 187 728  

lub oddziałem zakaźnym tel. 83 414 72 65 a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że może być zakażony. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie chorobą zakaźną, pracownik natychmiast powiadamia 

swojego przełożonego przekazując informację o obszarze w którym przebywał  

oraz o osobach z którymi miał kontakt.  

3. Dyrektor niezwłocznie powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Do momentu otrzymania instrukcji i poleceń, pracownik przebywa w pomieszczeniu  

(s. Nr 14 izolatka/gabinet pielęgniarki) lub w innym wyznaczonym miejscu, 

zapewniającym min. 2 m odległości od innych osób . 

5. W obszarze w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadza się gruntowne 

sprzątanie oraz dezynfekcję powierzchni dotykowych.  

6. Sporządza się listę osób z którymi podejrzany o zakażenie pracownik miał kontakt. 

Dziecko: 

1. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

chorobą zakaźną należy niezwłocznie odizolować je w pomieszczeniu do tego 

przeznaczonym (s. Nr 14 – izolatka/gabinet pielęgniarki) lub w sali we wskazanym 

przez nauczyciela miejscu zapewniającym minimum 2 m odległości od innych osób.  

2. Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem z objawami choroby powinna  

być wyposażona w środki ochrony osobistej (rękawice jednorazowe, maseczka 

jednorazowa/przyłbica, fartuch z długim rękawem).  

3. Nauczyciel opiekujący się grupą niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora 

a następnie rodzica w celu jak najszybszego odebrania dziecka z placówki. 

4. Dyrektor lub osoba wyznaczona powiadamia powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną, a w dalszym postępowaniu ściśle dostosowuje się do wydawanych 

instrukcji i poleceń w godz. 7.30-15.00 tel. 83 344 41 60 po godzinie15.00 tel. 

505 187 728 lub oddziałem zakaźnym tel. 83 414 72 65 a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia dzwoni pod nr 999 albo 112 i informuje, o prawdopodobieństwie zarażenia 

chorobą zakaźną.  

5. Ustala się obszar w którym poruszało się i przebywało dziecko, przeprowadza się 

gruntowe sprzątanie oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe. 

6. Ustala się listę osób z którymi podejrzane o zakażenie dziecko miało kontakt. 

W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowaniem na COVID-

19 dziecka lub pracownika należy zastosować się do zaleceń powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej.   

 
…………………………………………… 

                     (podpis dyrektora) 



 

 

 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2019/2020 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

 

 

Procedura bezpieczeństwa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  

w Konstantynowie w czasie epidemii 

 
 

1. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Konstantynowie zwanym dalej Zespołem w trakcie epidemii. 

 

2. Zakres procedury 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie Zespołu. 

 

3. Zasady dotyczące wejścia oraz przebywania na terenie Zespołu osób z zewnątrz 

1) Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników zatrudnionych w Zespole 

obowiązuje ograniczenie wejść na teren szkoły rodziców oraz innych osób  

nie będących pracownikami Zespołu. 

2) Na teren Zespołu nie powinny wchodzić osoby, które nie mają uzasadnionego interesu 

wejścia na teren placówki, a zwłaszcza osoby z objawami choroby zakaźnej takimi jak 

podwyższona temperatura, duszności itp. 

3) Obowiązuje ograniczenie wstępu rodziców na teren Zespołu poza uzasadnionymi 

sytuacjami: 

a) niepełnosprawność dziecka, 

b) dokonanie czynności związanych z opłatą za korzystanie z posiłków, zgodnie  

z harmonogramem podanym do wiadomości na stronie internetowej  

oraz gazetce informacyjnej przy stołówce szkolnej, 

c) wcześniej umówione spotkanie z nauczycielem, dyrekcją. 

4) Wejście do szkoły dla osób z zewnątrz odbywa się wejściem od strony  

ul. Nowej 2 – Segment B (wejście byłego Gimnazjum). Wyjątek stanowi sytuacja  

w której na teren Zespołu (zgodnie z harmonogramem) wchodzą osoby celem 

dokonania opłat za żywienie dzieci lub dodatkowy pobyt w przedszkolu. Wówczas 

wchodzą oni wejściem głównym – Segment A. 

5) Osoby wchodzące do budynku powinny: 

a) posiadać osłonę ust i nosa,  

b) zachować odstęp społeczny wynoszący min. 1,5 m 

c) po wejściu do budynku należy umyć lub zdezynfekować ręce 

d) podać dane celem wpisania do rejestru osób wchodzących na teren Zespołu 

(Załącznik Nr1) 

 

4. Zasady dotyczące zachowania pracowników na terenie placówki  

1) Pracownicy przychodzą do pracy zgodnie z harmonogramem/rozkładem zajęć. 

2) Wejście do budynku po godzinie 8.00 odbywa się od strony ul. Nowej 2 Segment B  

(wejście byłego Gimnazjum) 

3) Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani 

są do umycia rąk ciepłą wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk środkiem na bazie 

alkoholu (minimum 60%). 

4) Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach 

szczegółowo opisanych w instrukcji mycia i dezynfekcji rąk stanowiącej 

Załącznik Nr2 oraz Załącznik Nr3. 



 

 

5) W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych powinny znajdować się 

plakaty/instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach 

z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

6) Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności 

itp. nie powinni przychodzić do pracy/przebywać na terenie Zespołu. 

7) Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą, zachowują odstęp społeczny min. 1,5 m 

8) Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

9) W trakcie wykonywania pracy na terenie Zespołu nie ma obowiązku ciągłego 

używania przez pracowników maseczek ochronnych/przyłbic, poza sytuacjami 

wskazanymi w pkt.10. 

10) Bezwzględny nakaz używania maseczek/przyłbic na terenie obiektu obowiązuje 

podczas:  

a) sprawowania opieki nad dzieckiem/osobą dorosłą przebywającą w izolacji, 

b) bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz tj. niezatrudnionymi w 

Zespole jak również nie świadczącymi pracy w danym dniu, 

c) odbierania dzieci  i wydawania dzieci z przedszkola osobom tj. rodzicom jak 

również upoważnionym przez rodziców osobom, 

d) przygotowywania o ile nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego 

wynoszącego 1,5 m, 

e) wydawania posiłków. 

11) W trakcie wykonywania prac porządkowych, pracownicy obsługi powinni mieć 

założone rękawiczki ochronne. 

12) Po skończonej pracy rękawiczki ochronne zostają wyrzucone do kosza  

na śmieci/odpady zmieszane. 

13) Instrukcja jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę oraz rękawiczki stanowi 

Załącznik Nr 4 oraz Załącznik Nr 5. 

 

5. Zasady dezynfekcji sprzętów 

1) Wszystkie sprzęty używane do sprzątania pomieszczeń oraz narzędzia po zakończeniu 

pracy muszą zostać umyte/zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi 

zawartymi w instrukcji dezynfekcji sprzętów – Załącznik nr 6. 

2)  Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz 

zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń. 

3) Każde użycie jakiegokolwiek środka myjącego/dezynfekcyjnego po raz pierwszy 

wymaga wcześniejszego zapoznania się z jego kartą charakterystyki dostępną  

w sekretariacie szkoły. 

4) Pracownicy obsługi indywidualnie w ramach swoich obowiązków prowadzą monitoring 

codziennych prac porządkowych Załącznik Nr7. 

 

 
…………………………………………… 

                     (podpis dyrektora) 

Załączniki: 

Załącznik 1 – Rejestr osób wchodzących na teren Zespołu  

Załącznik 2 – Instrukcja mycia rąk; 

Załącznik 3 – Instrukcja dezynfekcji rąk; 

Załącznik 4 – Instrukcja jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę; 

Załącznik 5 – Instrukcja jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawiczki 

Załącznik 6 – Instrukcja dezynfekcji sprzętów 

Załącznik 7 – Karta monitoringu codziennych prac porządkowych 

 
 



 

 

Załącznik Nr1 do Procedury bezpieczeństwa  

w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Konstantynowie w czasie epidemii 

 

 

Rejestr osób wchodzących na teren Zespołu 
 

Lp. DATA IMIĘ I NAZWISKO ADRES 

ZAMIESZKANIA 

NUMER 

TELEFONU 

CEL WIZYTY 

(miejsce) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

     

      

      

      

      

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 

1. Administratorem jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie  

tel. 83 34150 24  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować  

się pod adresem: inspektor@cbi24.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), e) RODO (tj. zgoda osoby, 

której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędnym warunkiem 

wejścia na teren Zespołu  

4. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, 

mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie 

administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. 

Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie 

Administratora.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania.  

6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania usunięcia danych, o ile 

znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

7. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 

Warszawa. 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 
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Załącznik Nr 2 do Procedury bezpieczeństwa  

w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Konstantynowie w czasie epidemii 

 

 

 

Instrukcja mycia rąk 
1. Myj ręce ok. 30 sekund. 

2. Na zwilżone ręce nałóż porcję mydła w ilości, która starczy na pokrycie obu dłoni. 

3. Pocieraj ręce o siebie wewnętrznymi powierzchniami dłoni. 

4. Pocieraj wewnętrzną stroną prawej dłoni o zewnętrzną stronę lewej dłoni. Czynność 

powtórz, zmieniając ręce. 

5. Przepleć między sobą palce obu dłoni i pocieraj wewnętrznymi stronami ręka o rękę. 

6. Spleć ze sobą zagięte palce obu dłoni i pocieraj palcami o siebie. 

7. Pocieraj okrężnymi ruchami prawą zamkniętą dłonią o lewy kciuk. Czynność powtórz, 

zmieniając ręce. 

8. Pocieraj palcami prawej dłoni okrężnym ruchem wewnętrzną stroną lewej dłoni. 

Czynność powtórz, zmieniając ręce.  

9. Umyj nadgarstki obu dłoni. 

10. Spłucz ręce wodą. 

11. Osusz/wytrzyj dłonie jednorazowym ręcznikiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 3 do Procedury bezpieczeństwa  

w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Konstantynowie w czasie epidemii 

 

 

 

 

Instrukcja dezynfekcji rąk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Załącznik Nr 4 do Procedury bezpieczeństwa  

w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Konstantynowie w czasie epidemii 

 

 

 

 

Instrukcja jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik Nr 5 do Procedury bezpieczeństwa  

w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Konstantynowie w czasie epidemii 

 

 

 

 

Instrukcja jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawiczki 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 6 do Procedury bezpieczeństwa  

w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Konstantynowie w czasie epidemii 

 

 

Instrukcja mycia i dezynfekcji sprzętów i powierzchni 

 

1. Myciu ciepłą wodą z użyciem detergentu lub dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty  

i narzędzia, które były używane przez pracownika w trakcie pracy, a także powierzchnie 

takie jak np.: biurka, stoły, klamki, włączniki światła itp., z których pracownik korzystał 

danego dnia pracy. 

2. Pracownik przystępuje do mycia/dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych. 

3. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni środkiem 

do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) lub roztworu Domestosa  

w proporcji 1:3 (1 część Domestosa :2 części wody). 

4. Mycie odbywa się z zastosowaniem odpowiedniego detergentu m.in. płynu do mycia 

naczyń,  roztworu Domestosa 100 ml na 5l wody (1 nakrętka=20 ml.) w pomieszczeniach 

socjalnych. 

5. Po umyciu/zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce. 

6. Po zakończonym myciu/dezynfekcji pracownik zdejmuje i wyrzuca do kosza na śmieci 

(odpady zmieszane) rękawiczki jednorazowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 7 do Procedury bezpieczeństwa  

w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Konstantynowie w czasie epidemii 

 

Tabela Nr 1 

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH  

GRUPA ……………… 
ZAKRES MYCIA  

I DEZYNFEKCJI 

OSOBA 

WYKONUJACA 

CZYNNOŚĆ 

DATA ………………………. PODPIS 
godziny wykonywanych czynności 

Sprawdzenie poziomu środka 

do mycia rąk w salach 

          

Sprawdzenie poziomu środka 

do mycia rąk w łazience 

          

Wietrzenie sal           

Mycie/dezynfekcja blatów           

Mycie/dezynfekcja zabawek           

Mycie/dezynfekcja powierzchni 

płaskich, parapety 

          

Uzupełnienie ręczników           

Dezynfekcja mopem parowym 

dywanów 

          

Mycie/dezynfekcja urządzeń 

sanitarnych w łazience 

          

Opróżnianie koszy           

Mycie/dezynfekcja klamek, 

poręczy, włączników światła 

          

 

Tabela Nr 2 

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH  

SEGMENT………………………………. 
ZAKRES MYCIA  

I DEZYNFEKCJI 

OSOBA 

WYKONUJACA 

CZYNNOŚĆ 

DATA ………………………. PODPIS 

godziny wykonywanych czynności 

Sprawdzenie poziomu środka do 

dezynfekcji przy wejściu 

          

Sprawdzenie poziomu środka do 

mycia rąk w łazience 

          

Mycie/dezynfekcja klamek, 

poręczy, włączników światła 

          

Wietrzenie sal           

Wietrzenie korytarzy           

Mycie/dezynfekcja urządzeń 

sanitarnych w łazience 

          

Sprzątanie sal 

Mycie/dezynfekcja powierzchni 

płaskich, parapety 

          

Wymiana ręczników           

Sprzątanie na sali gimnastycznej           

Porządkowanie wokół obiektu           

Dezynfekcja urządzeń na placu 

zabaw/boisku 

          

Opróżnianie koszy           

 

 



 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2019/2020 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

 

 

Zasady dotyczące funkcjonowania Przedszkola Samorządowego  

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Konstantynowie  w czasie epidemii 

 

Ustalenia ogólne: 

1. Do przedszkola w okresie epidemii przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci 

zgłoszone do przedszkola na rok szkolny 2020/2021, 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. 

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie wniosku o przyjęcie  

do przedszkola oraz wypełnienie przez rodzica deklaracji pobytu dziecka w Przedszkolu 

stanowiącej Załącznik Nr 1. 

3. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub osoby 

upoważnione przez rodziców, którzy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania 

się  ustalonym zasadom dotyczącym funkcjonowania przedszkola.  

4. Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 7.00 do 16.00 

5. Wejście do przedszkola odbywa się: 

1) bramką od strony ulicy Szkolnej wejściem od strony placu zabaw dzieci 5-6 letnie, 

2) bramką od strony ulicy Nowej 2 – wejście od strony tarasu dzieci 3-4 letnie. 

6. Dzieci po przyprowadzeniu na teren przedszkola odbierane są od rodzica przez pracownika 

obsługi. 

7. Na teren przedszkola nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu 

przebywania na terenie placówki, a zwłaszcza osoby z objawami choroby zakaźnej. 

8. Dzieci przedszkolne przyporządkowane są do poszczególnych grup. W danej grupie 

przebywają dzieci w zbliżonym wieku. 

9. W przedszkolu zorganizowanych jest sześć grup. 

10. W grupie I-3 latki, III-3-4 latki i VI- 6 latki opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel  

oraz pomoc nauczyciela. 

11. Przez cały czas pobytu w przedszkolu poza godzinami schodzenia się 7.00-8.00  

oraz rozchodzenia 15.00-16.00 dzieci przebywają w jednej sali przypisanej dla konkretnej 

grupy.  

12. W przedszkolu dzieci mają możliwość korzystania z posiłków, które są spożywane  

w salach dziennego pobytu dzieci (śniadanie godz. 8.15-9.00, obiad godz. 11.15-12.15, 

podwieczorek godz.14.00-14.30) 

13. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z wody pitnej przyniesionej przez dzieci 

z domu – w tym celu zaleca się korzystanie z indywidualnej podpisanej butelki z wodą. 

 

Wytyczne do rodziców: 

1. Do przedszkola mogą być przyprowadzane dzieci zgłoszone i przyjęte do przedszkola  

na dany rok szkolny.  

2. Przed przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola rodzic zobowiązany jest do wypełnia 

deklaracji zawierającą m.in. zasady pobytu w placówce, zgodę na pomiar temperatury ciała, 

zobowiązanie do ścisłego przestrzegania wskazanych godzin przyprowadzania i odbierania 

dziecka oraz inne oświadczenia zawarte deklaracji. 

3. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  



 

 

4. Jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, wówczas nie jest 

przyjmowane do przedszkola. W celach prewencyjnych przy wejściu do przedszkola 

pracownik może dokonać pomiaru temperatury. W przypadku, kiedy pomiar wskaże 

powyżej 37oC dziecko nie będzie przyjęte do placówki. 

5. Nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś  

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu  

oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

6. Przyprowadzając i odbierając dziecko z przedszkola należy zachować dystans społeczny 

wynoszący min. 1,5 m. 

7. Przed wejściem do budynku osoby dorosłe zobowiązane są do obligatoryjnego 

dezynfekowania rąk. 

8. Rodzic/opiekun przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola w drzwiach wejściowych 

do obiektu. 

9. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, należy przekazać 

dyrektorowi/nauczycielowi istotne informacje o stanie jego zdrowia – pisemnie  

w momencie zgłoszenia do przedszkola jak również w sytuacji nagłej - telefonicznie. 

10. Rodzic powinien wyposażyć dziecko, które ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę 

nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 

11. Należy wyjaśnić dziecku, by nie zabierało do przedszkola zbędnych przedmiotów  

jak również zabawek. 

12. Regularnie należy przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, odkreślając,  

że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 

podawać ręki na powitanie, a także unikać kontaktu fizycznego z innymi osobami. Należy 

zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

13. Wejście do przedszkola w ciągu dnia jest zamknięte. W razie potrzeby kontaktu w ciągu 

dnia prosimy o telefon do placówki na numer 83 341 50 24 lub e-mail: 

sp_am_konstantynow@interia.pl. 

14. Wszelkie informacje na temat pracy przedszkola będą zamieszczane na stronie internetowej 

Zespołu pod adresem www.spmickiewicz.pl 

15. Bezpośredni kontakt z dyrektorem lub wychowawcą /nauczycielem na terenie placówki 

będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

16. Rodzic jest zobowiązany podać aktualne numery telefonów, adres e-mail, odbierać telefony  

ze szkoły/przedszkola, a w sytuacji nie odebrania telefonu z przedszkola niezwłoczny 

kontakt z placówką w momencie powzięcia informacji o kontakcie ze strony 

szkoły/przedszkola. 

17. Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym w sytuacji 

podejrzenia choroby. 

18. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych dziecko zostanie 

odizolowane do odrębnego pomieszczenia lub w inne wyznaczone miejsce zapewniające 

min. 2 m odległości od innych osób, gdzie pod opieką osoby dorosłej będzie oczekiwało  

na przybycie rodzica. 

19. Odbierając dziecko z przedszkola w każdej sytuacji należy przedstawić pracownikowi 

przekazującemu odbierane dziecko dokument potwierdzający tożsamość. 

 

Wytyczne dla nauczycieli: 

1. Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel przyporządkowany do danej grupy. 

2. Nauczyciele oraz personel pomocniczy powinni posiadać maseczkę lub przyłbicę, 

rękawiczki oraz fartuch z długim rękawem na wypadek zaistnienia okoliczności 

niezwłocznego ich użycia, w tym m.in. do przeprowadzania zabiegów higienicznych  

u dziecka – adekwatnie do zaistniałej sytuacji. 

mailto:sp_am_konstantynow@interia.pl


 

 

3. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

wynoszący min. 1,5 metra. 

4. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. 

5. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi/zminimalizuje stykanie się  

ze sobą poszczególnych grup dzieci. 

6. W salach należy pozostawić sprzęt i zabawki, które można umyć lub zdezynfekować. 

7. Nauczyciel jest osobą pierwszego kontaktu pomiędzy rodzicem a placówką. 

8. Wszelkie sprawy organizacyjne związane z pobytem dziecka w przedszkolu rozwiązywane 

są w pierwszej kolejności na płaszczyźnie rodzic wychowawca.  

9. Obowiązkiem nauczyciela jest wyjaśnienie, dzieciom oraz ich rodzicom jakie zasady, 

w tym zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu i w jakim celu zostały 

wprowadzone. 

10. Nauczyciele zobowiązani są do bieżącego przypominania dzieciom zasad dotyczących 

m.in. częstego i regularnego mycia rąk, prawidłowego zachowania się podczas kaszlu  

i kichania, unikania podawania rąk innym osobom, unikania dotykania oczu, nosa  

i ust. 

11. W bieżącej pracy z dziećmi należy ograniczyć organizowanie zabaw wymagających 

bezpośredniego kontaktu fizycznego na rzecz zajęć i zabaw indywidualnych. 

12. Sale w których przebywają dzieci powinny być wietrzone - co najmniej raz na godzinę. 

13. Należy ściśle współpracować z personelem pomocniczym w zakresie komunikowania 

potrzeb mycia i dezynfekcji zabawek oraz pomocy dydaktycznych. 

14. Do stolików należy usadzać dzieci możliwie w jak największej odległości od siebie.  

15. Z puzzli i  układanek dzieci powinny korzystać indywidualnie. Po skończonej zabawie 

puzzle, układanki, książeczki należy odłożyć do 48 godzinnej „kwarantanny” . 

16. W miarę warunków pogodowych należy jak najwięcej czasu przebywać z dziećmi  

na świeżym powietrzu.  

17. W czasie pobytu na placu zabaw poszczególnych grup, należy zwrócić uwagę na to, aby 

dzieci nie kontaktowały się między grupami. 

18. Należy ograniczyć organizację wyjść poza teren szkoły/przedszkola.  

19. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować  

je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodzica w celu pilnego odebrania 

dziecka z placówki. 

 

Wytyczne dla pracowników obsługi: 

1. Wyznaczeni pracownicy odpowiedzialni są za odbieranie od rodziców przyprowadzanych  

do przedszkola dzieci jak również odprowadzanie dzieci do wyjścia i przekazywanie  

w określonych godzinach rodzicom lub osobom upoważnionym. 

2. wydawanie następuje w drzwiach wejściowych do przedszkola zgodnie z podaną listą  

i w określonych godzinach;  

3. Pracownik odbierający dziecko od rodzica/przekazujący powinien być wyposażony  

w środki ochrony osobistej maseczka/przyłbica oraz zachowywać dystans społeczny 

min.1,5 m; 

4. Odbierając dziecko od rodzica przed wejściem do Przedszkola, pracownik obsługi   

może dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka. (Przy temperaturze powyżej 37oC 

dziecko nie jest przyjmowane do placówki); 

5. Po odebraniu dziecka od rodzica, pracownik obsługi przechodzi z dzieckiem zdrowym  

do szatni,  tam dziecko przekazywane jest nauczycielowi/pomocy nauczyciela, następnie 

zdejmuje odzież wierzchnią i prowadzone jest do sali, gdzie w pierwszej kolejności myje 

ręce zgodnie z przyjętymi zasadami; 



 

 

6. Pomieszczenia przedszkolne oraz sprzęty w tym zabawki są myte/dezynfekowane  

po zakończonych zajęciach a w razie potrzeby częściej; 

7. Obowiązkiem pracowników obsługi jest codzienne dezynfekowanie/mycie powierzchni 

dotykowych w tym klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł oraz powierzchnie 

płaskie. 

8. Należy prowadzić wietrzenie sal dziennego pobytu dzieci co najmniej raz na godzinę  

po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą. 

9. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć  

go przed używaniem.  

10. Posiłki wydawane są w stołówce szkolnej i przewożone na teren przedszkola wózkami  

do transportu żywności przez pracowników wyposażonych w fartuch ochronny, rękawiczki 

jednorazowe i maseczki/przyłbice.  

11. Przed posiłkiem  wyznaczony pracownik myje/dezynfekuje blaty stołów. 

12. Posiłki rozwożone są do poszczególnych sal, gdzie pomoc nauczyciela/nauczyciel rozkłada 

porcje dla poszczególnych dzieci. Po spożyciu posiłku naczynia oraz resztki odstawiane  

są w wyznaczonym miejscu w sali, skąd zabierane są przez pracownika odpowiedzialnego 

za transport żywności.  

13. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie powinien bezpośrednio kontaktować się z dziećmi 

oraz personelem opiekującym się dziećmi. 

 

 

 

 

 
…………………………………………… 

                     (podpis dyrektora) 

 

 

 

 

 

Załączniki 

Załącznik 1- Deklaracja pobytu dziecka w Przedszkolu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr1 do Zasad dotyczących funkcjonowania Przedszkola Samorządowego  

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Konstantynowie  w czasie epidemii 

 

 
……………………………..…………………….      

    imię i nazwisko rodzica 

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

…………………………..………………………. 

  adres do korespondencji 

Dyrektor  

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

w Konstantynowie 

                                

 

Deklaracja pobytu dziecka w Przedszkolu 

 

Deklaruję, że moje dziecko …………………………..…………… 
      (imię i nazwisko dziecka)         ( PESEL dziecka) 

 

zam................................................................................................................................................. 
( adres zamieszkania dziecka ) 

w roku szkolnym 20…/20.... będzie uczęszczało do Przedszkola Samorządowego  

w Konstantynowie. Zobowiązuję się jednocześnie do ścisłego przestrzegania deklarowanych 

poniżej godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola: 

1) Deklarowany czas pobytu dziecka w Przedszkolu od godziny …….…. do godziny ……….. 

      

2) Korzystanie posiłków:  śniadanie TAK/NIE* 

obiad   TAK/NIE* 

podwieczorek TAK/NIE* 

3) Dziecko będzie przyprowadzane/odbierane  do/z przedszkola przez rodzica/opiekuna 

prawnego/inną osobę* w przypadku innej osoby proszę podać jej dane:  

 

l.p. imię i nazwisko potwierdzenie tożsamości 

(nr dokumentu, PESEL) 

numer telefonu 

    

    

Inne informacje o dziecku 

4) Czy dziecko jest dzieckiem alergicznym, jeśli tak to na co jest uczulone? TAK/NIE 

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

Proszę o potwierdzenie faktu dokumentem wydanym przez lekarza specjalistę. 

5) Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia m.in. cukrzyca, astma inne o których powinno 

wiedzieć Przedszkole TAK/NIE jeśli tak to jakie? .................................................................. 

6) Inne uwagi o dziecku: .............................................................................................................. 

Telefon kontaktowy do rodziców/ opiekunów prawnych ………………………………..,  

Telefon do osoby z którą należy się kontaktować w przypadku utrudnionego kontaktu  

z rodzicami ………………..………………………………………………………….………..… 

ades e-mail rodzica ……………………..…………………………………………...…………… 

 

 

 

Konstantynów, ……………………    ……………............................................ 

  (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

* właściwe podkreślić 

           



 

 

OŚWIADCZENIE 
• Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych/danych 

osobowych mojego dziecka zawartych w deklaracji w celu realizacji zadań wynikających  

z organizacji pracy Przedszkola. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna. 

• W związku z organizacją uroczystości przedszkolnych, a także ich promowaniem  

oraz organizacją innych działań podejmowanych w przedszkolu wyrażam zgodę Wyrażam 

zgodę/Nie wyrażam zgody na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, 

kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego dziecka w publikacjach na stronie 

internetowej, audycjach telewizyjnych, wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, gazetkach i 

broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej, gablotach i na tablicach ściennych zgodnie z art. 

81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 

2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i 

terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie. 

• Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na codzienny pomiar temperatury mojego dziecka przez 

wyznaczonego pracownika przedszkola w momencie wejścia do przedszkola oraz w każdej innej 

sytuacji, która budziłaby podejrzenie o pogorszeniu stanu jego zdrowia. 

• Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w spacerach, wycieczkach 

organizowanych w okresie pobytu dziecka w Przedszkolu w ramach codziennych zajęć w 

przedszkolu pod opieką nauczyciela.   Jednocześnie oświadczam o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w spacerach, wycieczkach. O występowaniu przeciwwskazań zobowiązuję 

się zgłaszać nauczycielom w grupie.   

• Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w zajęciach religii 

organizowanych Przedszkolu. 

• Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na leżakowanie mojego dziecka w Przedszkolu. 

• Wyrażam zgodę /Nie wyrażam zgody na wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie dziecka do 

szpitala i udzielenie pierwszej pomocy w razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka.  

• Wyrażam zgodę /Nie wyrażam zgody na przeprowadzenie kontroli czystości mojego dziecka 

przez pielęgniarkę szkolną lub innej osoby wskazanej przez dyrektora w czasie całego pobytu 

dziecka w przedszkolu. 

• Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a nie zostałem/nie zostałam 

poinformowany/a,  

że podczas pobytu dziecka w przedszkolu nie mogą być podawane żadne leki. 
 

 

…………………….…………………………… 

(data, czytelny podpis) 

* właściwe podkreślić 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 

1. Administratorem jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie tel. 83 34150 24  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: 

inspektor@cbi24.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), e) RODO (tj. zgoda osoby, której dane 

dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne.  

4. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp  

do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego 

prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające 

dane na zlecenie Administratora. Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej 

Administratora. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobytu dziecka w przedszkolu.  

6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych danych, żądania 

usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO, żądania ograniczenia 

przetwarzania danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

mailto:inspektor@cbi24.pl


 

 

 
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 70/2019/2020 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

 

 

 

Zasady dotyczące funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza  

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Konstantynowie  w czasie epidemii 

 

Wytyczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli: 

 

1. Szkoła Podstawowa w Konstantynowie wchodzi w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 

w Konstantynowie. 

2. Uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość korzystania z biblioteki oraz świetlicy 

zasady korzystania z biblioteki oraz świetlicy określają odrębne regulaminy. 

3. W szkole poza zajęciami obowiązkowymi organizowane są zajęcia rozwijające 

zainteresowania, zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutą pedagogicznym oraz 

zajęcia rewalidacyjne. 

4. Uczniowie w ramach umowy z miejscowym zakładem opieki zdrowotnej mogą korzystać  

z opieki stomatologicznej w miejscowym „Ośrodku Zdrowia” oraz z opieki pielęgniarki 

szkolnej – gabinet s.14 SEGMENT B na terenie szkoły. 

5. W szkole funkcjonuje sekretariat szkoły, który jest czynny jest od poniedziałku do piątku  

w godz. od 7.30 do 15.30. W sekretariacie szkoły można uzyskać wszelkiego rodzaju 

informacje na temat funkcjonowania szkoły, załatwiane są tam sprawy związane 

dokumentacją szkolną. Sprawy w sekretariacie załatwiane są telefonicznie lub stacjonarnie 

po wcześniejszym umówieniu się. Telefon kontaktowy 83 341 50 24 adres 

e-mail:sp_am_konstantynow@interia.pl. 

6. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze dotyczące uczniów omawiane są z wychowawcami 

oraz  nauczycielami poszczególnych przedmiotów bezpośrednio po wcześniejszym 

umówieniu się z wychowawcą, telefonicznie lub e-mail. Adresy wychowawców dostępne 

są na stronie internetowej Zespołu www. spmickiewicz.pl 

7. Lekcje w szkole odbywają się zgodnie z przyjętym tygodniowym rozkładem zajęć  

w godz. 8.00-15.30. 

8. Uczniowie miejscowi powinni przychodzić do szkoły nie wcześniej niż o godz. 7.30. 

9. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych lub w izolacji. Wyjątek stanowią uczniowie z alergią – rodziców 

w takim przypadku proszę o dostarczenia stosownego zaświadczenia od lekarza specjalisty. 

10. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania dystansu społecznego w przestrzeni publicznej wynoszącego 

minimum 1,5m.  

11. Uczniowie wchodzą do szkoły określonymi wejściami: 

1) klasy I-III – wejściem głównym do Szkoły Podstawowej –SEGMENT A 

2) klasy IV – wejściem od strony sali gimnastycznej SEGMENT C 

3) klasy V-VIII – wejściem byłego Gimnazjum SEGMENT B 

12. W szkole obowiązuje zmiana obuwia. 

13. Uczniowie używają na terenie szkoły osłony ust i nosa w następujących sytuacjach: 

1) w momencie wejścia do szkoły  

2) w szatni  

3) w wyjątkowych sytuacjach na korytarzu (w sytuacji braku możliwości zachowania 

dystansu społecznego z uczniami z innych klas). 

mailto:sp_am_konstantynow@interia.pl


 

 

14. Po wejściu na teren szkoły uczeń powinien umyć ręce ciepłą wodą  

z mydłem lub zdezynfekować; 

15. Uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem oraz którzy zostali zgłoszeni przez 

rodziców do świetlicy szkolnej oczekują na zajęcia w świetlicy szkolnej. 

16. Uczniowie uczą się w wyznaczonej i stałej sali, wyjątek stanowią zajęcia informatyki, 

wychowania fizycznego oraz zajęcia dodatkowe: 

1) klasa Ia – s. 9 

2) klasa Ib – s. 10 

3) klasa IIa – s. 18 

4) klasa IIb – s. 15 

5) klasa IIIa – s. 16 

6) klasa IIIb – s. 17 

7) klasa IVa – s. 1a 

8) klasa IVb – s. 6a 

9) klasa Va – s. 8 

10) klasa VIa – s. 22 

11) klasa VIb – s. 1 

12) klasa VIIa – s. 21 

13) klasa VIIb – s. 20 

14) klasa VIIIa – s. 23 

15) klasa VIIIb – s. 19 

17.  Przed wejściem na stołówkę oraz do sali informatycznej uczniowie zobowiązani są  

do dokładnego umycia rąk lub ich dezynfekcji. 

18. Podczas przerw uczniowie wychodzą na korytarz i spędzają je w obrębie swojej klasy,  

(nie mieszają się z uczniami innych klas) starając się zachowywać dystans społeczny 

wynoszący 1,5 m. W sprzyjających warunkach atmosferycznych wskazane jest  

by uczniowie wychodzili podczas przerw na świeże powietrze: 

1) Klasy I-III wyjście główne – plac przed budynkiem szkoły, 

2) Klasy IV wyjście od strony sali gimnastycznej – teren boisk,  

3) Klasy V-VIII wyjście ewakuacyjne od strony północnej – sztuczna trawa 

w tym przypadku nie obowiązuje zmiana obuwia. 

19. Sale lekcyjne podczas przerw powinny być zamykane, organizuje się wietrzenie sal po 

każdej lekcji.  

20. W szkole zorganizowana jest stołówka szkolna, w której podczas długich przerw uczniowie 

mają możliwość spożycia posiłku/obiadu zgodnie z harmonogramem ustalonym przez szefa 

kuchni i wywieszonym do wglądu na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej. 

21. Przykładowy harmonogram spożywania posiłków: 

1) godz.11.30-11.40 klasy - 3ab,4ab,5a 

2) godz.1140-11.50 klasy – 1ab,2ab 

3) godz.12.35-12.45 klasy – 8ab,7ab 

4) godz.12.45-12.55 klasy – 6ab 

22. Po skończonych zajęciach edukacyjnych uczniowie mają możliwość korzystania  

ze świetlicy szkolnej.  

23. Uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe lub autobus szkolny mają obowiązek spędzać 

ten czas w świetlicy szkolnej. 

24. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na świetlicę po zajęciach edukacyjnych wracają 

do domu.  

25. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

26. Każdy uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, lub w plecaku.  

27. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 



 

 

Wytyczne dla nauczycieli: 

 

1. Przed rozpoczęciem zajęć oraz po skończonej lekcji w danej klasie należy dokładnie umyć 

ręce ciepłą wodą z mydłem lub zdezynfekować. 

2. Po skończonej lekcji w danej klasie miejsce pracy tj. biurko, krzesło, klawiatura oraz inne 

powierzchnie dotykowe należy uporządkować – przygotować na przyjście innego 

nauczyciela. 

3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać  

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

4. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których  

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

5. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 

po skończonych zajęciach czyścić lub dezynfekować. 

6. Należy wietrzyć sale, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

 

Pozostałe wytyczne dla pracowników obsługi: 

 

1. Obowiązkiem pracowników obsługi jest codzienne dezynfekowanie/mycie powierzchni 

dotykowych w tym: klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł oraz powierzchnie 

płaskie. 

2. W ciągu dnia po skończonej lekcji w danej klasie miejsce pracy nauczyciela tj. biurko, 

krzesło, klawiatura oraz inne powierzchnie dotykowe należy zdezynfekować – 

przygotować na przyjście innego nauczyciela. 

3. Należy wietrzyć części wspólne – korytarze, co najmniej raz na godzinę, pod kontrolą 

najlepiej w czasie gdy uczniowie są na lekcji. 

4. Należy na bieżąco po każdej przerwie wykonać prace porządkowe w pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach. 

6. Sprzęt na placu zabaw oraz na boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub dezynfekowany, a jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć  

go przed używaniem. 

7. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy 

krzeseł po każdej grupie. 

8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

9. Pracownicy obsługi prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatur, włączników. 

10. Wyznaczeni pracownicy obsługi podczas lekcji w dwudziestominutowych odstępach  

a nauczyciel dyżurujący podczas przerwy, pełnią dyżur nad monitorowaniem wejść  

na teren Zespołu osób z zewnątrz, wpisując ten fakt do rejestru osób wchodzących na teren 

Zespołu.  

 

 

…………………………………………… 

(podpis dyrektora) 


