
Procedury przeciwepidemiczne organizacji pracy Oddziału Przedszkolnego 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Goleniowie 

I. Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci. 

1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej. O chorobie dziecka, 

kwarantannie lub izolacji domowników należy poinformować dyrektora szkoły za 

pośrednictwem wychowawcy grupy. 

2. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci powinni stosować się do następujących 

zasad:  

a) dzieci z grupy „0” na teren szkoły wchodzą i wychodzą wejściem A, 

b) poruszać się wyłącznie w przestrzeniach wspólnych – szatnia, strefa dla rodzica, 

c) stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 

d) utrzymywać dystans społeczny wobec innych osób min. 1,5 m. 

e) z jednym dzieckiem\ dziećmi uczęszczającymi do naszej placówki wchodzi jeden opiekun, 

który ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły, 

f) przyprowadzać i odbierać dzieci mogą wyłącznie osoby zdrowe. 

3. Do kontaktu rodziców z nauczycielami wykorzystuje się przede wszystkim dziennik 

elektroniczny, pocztę email oraz połączenia telefoniczne. Wychowawcy grup odpowiedzialni 

są za uaktualnienie numerów telefonicznych oraz adresów email w dzienniku elektronicznym.  

II. Organizacja zajęć w przedszkolu. 

1. Podczas zajęć należy ograniczyć ćwiczenia i gry wymagające bliskiego kontaktu. 

2. Zabawki, sprzęt i materiały wykorzystane podczas zabaw i ćwiczeń praktycznych należy 

odłożyć i oznaczyć jako przeznaczone do dezynfekcji. 

3. Dzieci nie przynoszą ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, 

poduszek itp.. 



4. Pracownicy administracji i obsługi ograniczają kontakty z dziećmi i nauczycielami. 

5. Dzieci, nauczyciele i pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą  

z mydłem, w szczególności: po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie  

z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety. 

6. Środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki jednorazowe, fartuchy – powinny być 

wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane. 

7. Posiłki wydawane są w trybie zmianowym w stołówce szkolnej, co regulują procedury 

stołówki i pracy kuchni. 

8. Dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkola nie obowiązuje nakaz zasłaniania ust  

i nosa na terenie szkoły. Zaleca się utrzymywanie dystansu społecznego od innych osób 

przebywających w szkole min. 1,5 m.  

9. Sale, w których prowadzone są zajęcia należy wietrzyć nie rzadziej niż co 45 minut. 

10. Jeżeli pogoda na zewnątrz na to pozwala, dzieci powinny przebywać jak najwięcej czasu 

na świeżym powietrzu i placu zabaw/boisku na terenie szkoły. Na placu przed szkołą i boisku 

„Orlik” mogą przebywać dzieci z zachowaniem dystansu społecznego. Sprzęt używany na 

boisku powinien być dezynfekowany po zejściu każdej grupy. Po powrocie dzieci mają 

obowiązek umycia i dezynfekcji rąk. 

11. Jeżeli dziecko nie korzysta ze śniadania w szkole należy je przygotować w zamykanym  

i podpisanym pojemniku do przechowywania żywności.  

12. Każde dziecko powinno posiadać podpisany bidon lub butelkę na wodę.  

13. Rodzic przyprowadza dziecko do oddziału przedszkolnego do godziny 8.00. 

14. Wychowawcy grup zobowiązani są do uzyskania zgody rodziców na pomiar temperatury u 

dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. 

15. O wystąpieniu niepokojących objawów u dziecka, nauczyciel niezwłocznie powiadomia 

dyrektora szkoły. 



16. Osobę z niepokojącymi objawami należy odizolować od innych osób. Izolatka dla dzieci 

znajduje się w gabinecie pielęgniarki, na parterze szkoły.  

17. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zaistniałym wydarzeniu 

właściwą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a w przypadku dziecka także jego 

rodziców. 

 

Procedury przeciwepidemiczne organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 

w Goleniowie 

I. Przyprowadzanie i odprowadzanie uczniów. 

1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie bez objawów chorobowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej. O chorobie 

dziecka, kwarantannie lub izolacji domowników należy poinformować dyrektora 

szkoły lub sekretariat szkoły. 

2. W drodze do szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących pobytu w przestrzeni publicznej. 

3. Opiekunowie odprowadzający i odbierający uczniów powinni stosować się do 

następujących zasad:  

a) poruszać się wyłącznie w przestrzeniach wspólnych –  szatnia, strefa dla rodzica, 

b) stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 

c) utrzymywać dystans społeczny wobec innych osób min. 1,5 m, 

d) z jednym dzieckiem\ dziećmi uczęszczającymi do naszej placówki wchodzi jeden opiekun, 

który ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły, 

e) na teren szkoły do strefy dla rodzica ma prawo wejść wyłącznie rodzic ucznia klasy 

pierwszej, 

f) uczniowie klas I-III na teren szkoły wchodzą i wychodzą wejściem A, 

g) uczniowie klas 4 i 6 wchodzą na teren szkoły i wychodzą wejściem B,  



h) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min.1,5 m, 

i) dystans od pracowników szkoły min.1,5 m, 

j) rodzic dziecka uczęszczającego do klasy I przyprowadza dziecko do szkoły do godziny 7.55,  

k) uczniowie klas pierwszych odbierani są ze strefy dla rodzica/szatni  i doprowadzani do sali 

lekcyjnej przez wychowawcę.  

4. Do kontaktu rodziców z nauczycielami wykorzystuje się przede wszystkim dziennik 

elektroniczny, pocztę email oraz połączenia telefoniczne. Wychowawcy klas 

odpowiedzialni są za uaktualnienie numerów telefonicznych oraz adresów email  

w dzienniku elektronicznym. 

II .Organizacja zajęć w szkole. 

 

Zalecenia dla ucznia: 

1. Uczeń obowiązkowo korzysta z płynu do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły, bądź 

używa własnego środka do dezynfekcji. 

2. Uczniowie, zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, w szczególności: 

po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie  

z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety. 

3. Uczeń korzysta w szkole wyłącznie z własnych  przyborów szkolnych i podręczników, 

które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym dziecka,  w tornistrze lub 

we własnej szafce. 

4. Uczniowie mają zakaz wymieniania się przyborami między sobą. 

5. Zakaz przynoszenia do szkoły zabawek i zbędnych rzeczy. 

6. Stosowanie się do nowych procedur obowiązujących w szkole. 

Przerwy w szkole: 

1. Każda klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  

2. W klasach 4 i 6 lekcje prowadzone są zgodnie z rozkładem „dzwonków”, w klasach  

I – III nauczyciel ustala przerwy adekwatnie do potrzeb, w miarę możliwości tak, aby 

nie pokrywały się z przerwami uczniów innych klas. Uczniowie spędzają przerwy  

z nauczycielem, który prowadził lekcje.  

3. Sale lekcyjne, w których prowadzone są zajęcia wietrzyć nie rzadziej niż co 45 minut.  



 

Zajęcia wychowania fizycznego: 

 

1. Ograniczyć zajęcia wychowania fizycznego i sportowe, w których nie można 

zachować dystansu . 

2. Używany sprzęt sportowy oraz podłogę sali gimnastycznej myć detergentem lub 

zdezynfekować po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

3. Wietrzyć salę gimnastyczną raz na godzinę. 

4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych przeprowadzać zajęcia na świeżym 

powietrzu. 

 

Zajęcia w świetlicy: 

 

1. Zajęcia odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. 

2. Przed wejściem do sali świetlicy szkolnej uczniowie myją i dezynfekują ręce. 

3. Salę świetlicy sprzątać i wietrzyć  nie rzadziej niż co 1 godzinę. 

4. Zachować dystans społeczny w trakcie zajęć indywidualnych ( odrabianie lekcji itp.).  

5. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rodzic 

zobowiązuje się odbierać dziecko, jak najszybciej ze świetlicy szkolnej.  

6. Nauczyciele świetlicy doprowadzają dzieci na posiłki tak, aby grupy nie mieszały się 

ze sobą zgodnie z grafikiem wydawania posiłków. Uczniowie, którzy nie korzystają ze 

świetlicy szkolnej maja pierwszeństwo w dostępie do stołówki. 

 

Zalecenia dla pracowników szkoły i interesantów: 

1. Pracownicy administracji i obsługi ograniczają kontakty z uczniami i nauczycielami. 

2. Nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą  

z mydłem i dezynfekcji rąk. 

3. Środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki jednorazowe, fartuchy – powinny być 

wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane. 

4. Nauczycieli i pracowników szkoły nie obowiązuje nakaz zasłaniania ust  

i twarzy na terenie szkoły. Zaleca się utrzymywanie dystansu społecznego od innych 

osób przebywających w szkole min. 1,5 m. . 



5. Interesanci Szkoły Podstawowej nr 1 zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa podczas 

przebywania w szkole oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku lub używania 

rękawiczek jednorazowych. Ich obecność w szkole należy ograniczyć do minimum. 

Mogą oni przebywać wyłącznie w częściach wspólnych budynku: korytarz, strefa dla 

rodzica. Do sekretariatu szkoły interesanci wchodzą pojedynczo. 

 

 

 

 

 

 


