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Procedura regulująca pracę
Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pro Novo

przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia choroba COVID-19

1. Cele procedury:
 ustalenie zasad postępowania w Zespole w czasie epidemii COVID – 19
 zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom i pracownikom przebywającym w placówce

(szkole podstawowej i przedszkolu),
 zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby COVID19

2. Kogo dotyczy procedura ?
Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice i pracownicy Zespołu oraz dyrektor, a także

osoby z zewnątrz (w tym rodzice i opiekunowie).

3. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest
przedmiotem procedury.

Dyrektor:
ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w Zespole; zapewnia bezpieczne,
higieniczne warunki pobytu dzieci i pracy, odpowiada za organizację pracy; wdraża zalecenia
i dyspozycje Ministerstwa Zdrowia, GIS, MEN i organu prowadzącego; opracowuje regulaminy
i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Nauczyciele i pracownicy przedszkola:
są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem;
są zobowiązani do przestrzegania przepisów niniejszej procedury; przestrzegania nakazu przydziału do
danej grupy/klasy i przestrzegania zakazu: grupowania, rotowania pomiędzy grupami,
nieuzasadnionego przemieszczania się po Zespole.

Rodzice
są zobowiązani do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury; prowadzenia wnikliwej obserwacji
dzieci pozwalającej na dostrzeżenie symptomów zakażenia koronawirusem; przekazywania
dyrektorowi i nauczycielom istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka; zaopatrzenia dziecka w
indywidualną ochronę nosa i ust podczas drogi do i z Zespołu (w środkach transportu publicznego);
nieprzyprowadzanie dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
wyjaśnienie swojemu dziecku sytuacji i stosowanie zasady krótkiego pożegnania; kontaktuje się z
nauczycielem telefonicznie, mailowo lub poprzez kontakt osobisty z zachowaniem odległości 1,5m;
przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny; każdorazowe dezynfekowanie rąk,
zasłanianie nosa i ust podczas pobytu w budynku Zespołu.

4. Opis pracy.
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PRZEDSZKOLE

Organizacja pracy przedszkola:

4.1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:30 do 16.30 - realizując zadania dydaktyczne,
opiekuńcze i wychowawcze.

4.2 Każda grupa ma wyznaczoną i przydzieloną salę, w której przebywa każdego dnia – przydział sali
jest stały i niezmienny. Rano, przy schodzeniu się dzieci i w godzinach popołudniowych dopuszcza się,
że dzieci pozostają w jednej sali.

4.3. Opiekę nad każdą grupą w jednym czasie sprawują w miarę możliwości stali nauczyciele,
a) przydział nauczycieli do grup jest stały i niezmienny,
b) w przypadku nieobecności przydzielonego do grupy nauczyciela, dyrektor przydziela godziny
doraźnego zastępstwa innemu nauczycielowi,
c) Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do podanej godziny,

4.4. Dzieci przebywając w przedszkolu będą:
a) często wykonywać czynności higieniczne i samoobsługowe pod nadzorem nauczyciela
b) korzystać z zabawek, jednak ograniczonych do takich, które łatwo można dezynfekować,
c) uczestniczyć w zabawach proponowanych przez nauczycieli
d) korzystać z przedszkolnego placu zabaw, spacerować po przedszkolnym terenie – przy zachowaniu
następujących zasad:
 grupy nie mieszają się,
 każda grupa ma swoją ustaloną godzinę (w zależności od ilości dzieci opracowuje się

harmonogram wyjść),
 zabawki na placu zabaw są codziennie myte/dezynfekowane.
e) siedzieć przy posiłkach i w czasie zabaw stolikowych w miarę możliwości w bezpiecznej odległości.

Zakres dostosowania przedszkola do obowiązujących wymagań

4.5. Zastosowane zasady bezpieczeństwa i higieny:
a) ograniczenie do minimum przebywania w przedszkolu osób z zewnątrz
b) opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, a także w kontakcie z innymi
pracownikami czy rodzicami w każdej przestrzeni placówki, wynoszący minimum 1,5 m
c) umieszczenie płynów dezynfekujących przy wejściu do budynku,
d) wyposażenie pracowników w maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy z długimi rękawami
(stosowane w miarę potrzeb),
e) usunięcie z sal dywanów, maskotek, zabawek i pomocy trudnych lub niemożliwych do dezynfekcji,
f) utrzymywanie w czystości sal i ciągów komunikacyjnych, w tym mycie i dezynfekowanie
powierzchni dotykowych i płaskich podłóg, poręczy, klamek, włączników, zabawek, blatów stołów i
szafek, krzeseł, zabawek, itd.,(przynajmniej raz dziennie),
g) codzienne mycie/dezynfekowanie zabawek i sprzętu sportowego znajdującego się na placu zabaw,
a tego którego nie da się skutecznie zdezynfekować oznaczenie taśmą i zabezpieczenie przed
używaniem,
h) wietrzenie sali i pomieszczeń wspólnych co godzinę w ciągu dnia (nawet podczas zajęć), a także na
koniec dnia,
i) wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia do odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych (sala za salą gimnastyczną),
k) nakaz noszenia maseczek / przyłbic przez rodziców i osoby obce przebywające w placówce i
rękawiczek (lub dezynfekowania rąk przy wejściu),

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

4.6. Dziecko przychodzi do przedszkola bez żadnych rzeczy i bez zabawek.
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4.7.. Dziecko należy przyprowadzić do godz. 8.00. Po tej godzinie dziecko nie będzie przyjęte.

4.8.. Do przedszkola można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez żadnych oznak chorobowych
typu katar, kaszel, biegunka, temperatura, ból gardła.

4.9.. Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, u którego pracownik przejmujący dziecko zauważył
niepokojące objawy.

4.10. Nie wolno przyprowadzić do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
lub w izolacji.

4.11. Rodzice są zobowiązani do uaktualnienia numerów telefonów kontaktowych.

4.12. Sposób postepowania przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola

Rodzicu:
a) musisz mieć na twarzy maseczkę,
b) dziecko powyżej 4 r.ż. także powinno mieć maseczkę w czasie drogi do przedszkola (jeśli przyjeżdża
autobusem).
c) zdezynfekuj ręce płynem przy użyciu dozownika znajdującego się przy drzwiach wejściowych –
zgodnie z instrukcją,
d) wejdź z dzieckiem do przedszkola (z zachowaniem zasady 1 dziecko/1 rodzic) i pamiętaj o
zachowaniu na terenie placówki zawsze dystansu społecznego - 1,5 m,
e) wchodzisz z dzieckiem do szatni, pomagasz mu sprawnie w rozebraniu się i kierujesz do łazienki, by
wymyło dłonie, a następnie (po Waszym krótkim pożegnaniu) – przekazujesz dziecko nauczycielowi,
który otwiera drzwi a Ty wychodzisz.

4.13. W czasie przyprowadzania dziecka należy ograniczyć do minimum rozmowy z pracownikiem,
sprawnie wykonywać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym osobom.

4.14. Odpowiedzialność przedszkola rozpoczyna się z chwilą przekazania dziecka pracownikowi.

Odbieranie dziecka z przedszkola

4.15. Dziecko należy odebrać najpóźniej do godz. 16.30.

4.16. Sposób postępowania przy odbieraniu dziecka.
Rodzicu:
a) musisz mieć na twarzy maseczkę,
b) zdezynfekuj ręce płynem przy użyciu dozownika znajdującego się przed drzwiami wejściowymi –
zgodnie z instrukcją lub załóż rękawiczki,
c) wejdź do przedszkola i sprawdź, czy w szatni nie ma zbyt dużo innych dorosłych z dziećmi,
d) pomagasz dziecku w sprawnym ubraniu się i przygotowaniu do wyjścia

4.17. Odpowiedzialność przedszkola kończy się z chwilą przekazania dziecka rodzicowi.

4.18. Przy odbieraniu dziecka należy ograniczyć do minimum rozmowy z pracownikiem, sprawnie
wykonywać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym, czekającym.

4.19. W czasie oczekiwania na wejście do budynku czy po wyjściu i spotkaniu innych rodziców należy
zachowywać miedzy sobą odstęp 1,5 m.
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Dojazd dziecka autobusem do przedszkola

4.20. W sytuacji, gdy dziecko przyjeżdża do przedszkola autobusem, a ukończyło 4 rok życia, musi
mieć założoną przy wsiadaniu do autobusu maseczkę chroniącą nos i usta.

4.21. Jeśli tylko w jedną stronę dziecko dojeżdża autobusem (np. Rano przywozi je rodzic, a
popołudniu wraca autobusem lub odwrotnie), dziecko powinno być wyposażone w maseczkę.

Sposób komunikowania się

4.22. Rodzice mogą kontaktować się z dyrektorem i nauczycielami telefonicznie i mailowo przy użyciu
dziennika elektronicznego, fizycznie, ale zawsze zachowujac min. odległość 1,5 m.

Organizacja żywienia dzieci i pracowników w przedszkolu z zachowaniem reżimu sanitarnego

4.23. Wyżywienie w placówce składa się z 3 posiłków wydawanych w godzinach: 8.15 - śniadanie,
11.00 – II danie, 13.15– zupa z podwieczorkiem.

4.24. Za przygotowanie posiłków zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny, tak jak dotychczas,
odpowiadają pomoce nauczyciela przypisane do danej grupy, w tym:
a) myją i wyparzają sztućce i naczynia, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,
b) dezynfekują blaty robocze, krany, poręcze, powierzchnie płaskie, itd.,
c) odbierają posiłki od firmy zewnętrznej spod drzwi (pojemniki i termosy firma zewnętrzna
pozostawia pod drzwiami kuchni (bez kontatktu z pracownikami kuchni). Firma składa oświadczenie,
że stosuje wymogi reżimu sanitarnego przy przygotowaniu posiłków.

4.25 W stołówce moga przebywać maksymalnie dwie grupy dzieci. Po ich wyjściu pracownik pomocy
dezynfekuje stoliki, klamkę drzwi wejsciowych i okienka do wydawania posiłków.

4.26. Pomoc nauczyciela odpowiada za przygotowanie stołówki do posiłku i rozdzielanie ich
dzieciom (zanim wejdą do stołówki), zaś nauczyciele w trakcie posiłku dbają o odpowiednie odległości
pomiędzy dziećmi siedzącymi przy jednym stole.

Zadania nauczycieli i pracowników obsługi wynikających z rygoru sanitarnego

4.27. Nauczycielowi sprawującemu opiekę nad dziećmi danej grupy przydziela się dodatkowe
zadania na czas obowiązywania procedury:
a) wyjaśnianie dzieciom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w Zespole i celu ch
wprowadzenia,
b) zawarcie umów z dziećmi i ich konsekwentne respektowanie,
c) organizowanie opieki nad dziećmi w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dzieciom, sobie – w tym:
 częste i regularne mycie rąk przez dzieci pod kontrolą nauczyciela,
 wzmożenie kontroli mycia rąk przez dzieci po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem

i po powrocie z podwórka,
 zwracanie uwagi na nie dotykanie przez dzieci oczu, nosa i ust,
 uczenie zasłaniania ust i nosa przy kaszlu i kichaniu (wypracowanie zasady zasłaniania twarzy

w łokieć lub w chusteczkę),
 wydawanie dzieciom wody z dzbanka (tylko pod kontrolą nauczyciela),
 prowadzenie zabaw ruchowych przy otwartych oknach,
 korzystanie z szatni w jednym czasie tylko przez 1 grupę,
 wychodzenie z dziećmi na podwórko w ustalonym dla grupy czasie (by się dzieci nie mieszały

w szatni, w holu, łazience),
 unikanie organizowania większego skupiska dzieci.
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e) dokonywanie pomiaru temperatury dziecka, w sytuacji zaobserwowania jego złego samopoczucia,
f) kontrolowanie wykonywania przez pomoc nauczyciela zadań związanych z myciem i dezynfekcją
sprzętu, zabawek i wykorzystywanych pomocy w sali (np. piłki, skakanki, obręcze, itp.) lub
samodzielne wykonywanie tych czynności,
g) usuwanie przedmiotów i sprzętów, których wg nauczyciela nie można skutecznie zdezynfekować
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SZKOŁA

Organizacja pracy szkoły:

5.1. Szkoła czynna jest w godzinach od 7.45 do 15:15

5.2 Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, zgodnie z ich potrzebami i po ustaleniu dni i
godzin zajęć (zgodnie z planem lekcji i planem pracy nauczyciela odpowiedzialnego za dane zajęcia)

5.3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

5.4. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
umyć, uprać lub dezynfekować.

5.5. Podczas realizacji zajęć w tym wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

5.6. Uczniowie podczas przerw, a także przy ładnej pogodzi spędzają jak najwięcej czasu na terenie
przyszkolnym (organizacja zajęć lekcyjnych w miarę możliwości “na trawie”)

5.7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.

5.8. W sali gimnastycznej mogą przebywać maksymalnie jedna grupa uczniów. Po każdym dniu zajęć
używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

5.9 Wszystkie sale, korytarze, części wspólne, w których przebywają uczniowie należy wietrzyć co
najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

5.10. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak
nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

5.11. Nauczyciele dyżurujacy podczas przerw dbają o to, by dzieci w miarę możliwości nie mieszały się.

5.12. Jeśli dzieci spędzają przerwę na korytarzu, nauczyciel do to, by dziez klas 1-3 były na korytarzu
przy swoich salch (w starej części szkoły, w prawym skrzydle), zaś dzieci starsze przebywają w swoim
skrzydle szkoły.

5.13. Grupa spędza przerwę w wyznaczonym dla niej obszarze.

5.14. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

5.15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

5.16. W szatni szkolnej nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów. Za ten stan
odpowiedzialny jest nauczyciel opiekujący się daną grupą uczniów. Dotyczy to zarówno rozpoczęcia
dnia jak i zakończenia zajęć.

5.17. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

5.18. Personel kuchenny i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
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5.19. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców
wynoszący min. 1,5 m.

5.20. Zaleca się, by Rodzice nie wchodzili na teren szkoły i żegnali się z dzieckiem pod drzwiami
budynku. Podobnie odbierali dziecko, nie wchodząc do szkoły.

5.21. Dopuszcza się sytuację, gdy Rodzice wejdą z dziećmi do budynku szkoły w sytuacjach
uzasadnionych (pomoc dziecku, konieczność kontaktu z Wychowawcom).

5.22. W sytuacji, gdy Rodzic musi wejść do budynku szkoły, zobowiązany jest przestrzegać wszelkich
środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk - środki do
dezynfekcji znajdują się przy wejściu do budynku).

5.23 Opiekunowie/rodzice wchodzący do szkoły zachowują zasadę 1 rodzic/1 dziecko oraz zasadę
dystansu społecznego (1,5 m) w stosunku do innych osób.

5.24. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych (katar, kaszel,
temperatura, biegunka, ból gardła itp.).

5.25.Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

5.26. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do
szkoły.

5.27. 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 rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

5.28. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie
po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu
z toalety.

Dojazd dziecka autobusem do przedszkola

5.29. W sytuacji, gdy dziecko przyjeżdża do szkoły autobusem, musi mieć założoną przy wsiadaniu do
autobusu maseczkę chroniącą nos i usta.

5.30. Jeśli tylko w jedną stronę dziecko dojeżdża autobusem (np. rano przywozi je rodzic, a
popołudniu wraca autobusem lub odwrotnie), zawsze w środkach transportu publicznego powinno
być wyposażone w maseczkę.

5.31. Jeśli uczeń przyjechał do szkoły autobusem, ma obowiązek zostawić maskę w swojej szafce w
szatni i nie wyciągać jej w ciągu dnia. Zakłada ją w momencie wsadania do autobusu.

Sposób komunikowania się

5.32. Rodzice mogą kontaktować się z dyrektorem i nauczycielami telefonicznie i mailowo przy użyciu
dziennika elektronicznego lub osobiście z zachowaniem dystansu wynoszącego 1,5 m.
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Organizacja żywienia dzieci i pracowników w przedszkolu z zachowaniem reżimu sanitarnego

5.33. Posiłki są wydawane w jadalni szkoły w określonych godzinach:
- klasy 1-3 -11:35 II danie, 13.30 zupa
- klasy 4-8 - 12.20 (zupa + II danie)

5.34. Każdy uczeń przynosi również ze sobą bidon z piciem (lub opisaną imieniem wodę w butelce).
Dzieci nie częstują się i nie dzielą jedzeniem.

Zadania nauczycieli i pracowników obsługi wynikających z rygoru sanitarnego

5.35. Nauczycielowi sprawującemu opiekę nad uczniami w danej klasy przydziela się dodatkowe
zadania na czas obowiązywania procedury:
a) wyjaśnianie dzieciom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w szkole i celu ich
wprowadzenia,
b) organizowanie zajęć w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dzieciom, sobie – w tym:
 częste i regularne mycie rąk przez dzieci pod kontrolą nauczyciela,
 wzmożenie kontroli mycia rąk przez dzieci po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem i po

powrocie z podwórka,
 dawanie przykładu swoją osobą, częste pokazy właściwego mycia rąk,
 zwracanie uwagi na nie dotykanie przez dzieci oczu, nosa i ust,
 uczenie zasłaniania ust i nosa przy kaszlu i kichaniu (wypracowanie zasady zasłaniania twarzy

w łokieć lub w chusteczkę),
 wychodzenie z dziećmi na podwórko w w mirę możliwości również podczas lekcji,
 unikanie organizowania większego skupiska dzieci,
 nadzorowanie przebiegu przerw, by dzieci przebywały w swojej, wydzielonej strefie i nie

mieszały się z innymi uczniami,

e) dokonywanie pomiaru temperatury dziecka, w sytuacji zaobserwowania jego złego samopoczucia,
g) usuwanie przedmiotów i sprzętów, których wg nauczyciela nie można skutecznie zdezynfekować,
h) wietrzenie przynajmniej raz na godzinę sali lekcyjnej,

6. Tryb dokonywania zmian w procedurze.

Zmian w procedurze dokonuje dyrektor oraz w sytuacji zmian aktów prawnych lub zaleceń i dyspozycji
Ministerstwa Zdrowia, MEN, GIS, organu prowadzącego.

7. Procedura wchodzi w życie 01.09.2020 r.


