
1 
 

Zarządzenie Nr 1/2020/2021 z dnia 27.08. 2020 r. 

Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 

im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach  

 

Dotyczące wewnętrznych procedury bezpiecznego funkcjonowania oddziału przedszkolnego w czasie trwania 

epidemii od 01 września 2020. 

Na podstawie: 

USTAWY z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 370)  

 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492). 

 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493).   

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

 
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3. 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 

2. Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20 dzieci, w tym nie więcej niż 

5 dzieci  z niepełnosprawnościami. 

3. Grupa  będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali.  

4. Dzieci pozostają pod opieką  nauczyciela w godzinach według ustalonego harmonogramu.  

5. Zajęcia specjalistyczne odbywać się będą zgodnie z przydziałem i harmonogramem pracy 

specjalistów. 

6. Do oddziału przedszkolnego nie mogą przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy mają 

objawy jakiejkolwiek choroby, są chorzy.  

7. Nauczyciel zwraca szczególną uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.  

8. Nauczyciel dba, aby sala w której organizowane są zajęcia była wietrzona co najmniej raz na godzinę 

lub częściej (o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne). 
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9. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejącego na terenie placówki terenu 

zielonego. 

10. Ogranicza się  wyjścia/wyjazdy poza teren szkoły tylko do niezbędnych związanych z realizacją 

podstawy programowej 

11. Dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych zabawek i niepotrzebnych rzeczy, ale  może 

przynosić  do przedszkola własne jedzenie i picie.  

12. Z sali usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. 

pluszowe zabawki. 

13. Nauczyciele pozostają w stałym kontakcie z rodzicami dzieci (kontakt telefonicznym  

i poprzez dziennik elektroniczny). Jeżeli rodzic wie, że w pracy nie odbierze telefonu musi podać 

kontakt do innej osoby i upoważnić ją do odebrania dziecka z oddziału. 

14. Rodzic ma obowiązek sprawdzać dziennik elektroniczny w celu utrzymywania stałego kontaktu. 

Powinien również odwiedzać stronę internetową szkoły na której są umieszczane informacje i 

dokumenty szkolne. 

15. Na drzwiach wejściowych do oddziału przedszkolnego umieszczona zostanie lista telefonów 

alarmowych, z których rodzice mogą korzystać,  gdy zajdzie taka potrzeba. 

16. Pracownicy, w tym nauczyciele oddziału przedszkolnego zaopatrzeni zostaną w środki ochrony 

osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice, fartuchy). Nie muszą ich jednak nosić przez 

cały okres pracy, a jedynie w celu np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka.  

17. Dziecko przychodzące do oddziału przedszkolnego nie musi mieć maseczki, gdyż dzieci wchodzą 

osobnym wejściem przeznaczonym tylko dla nich. 

18. W korytarzu wejściowym umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji osoby wchodzące 

mają obowiązek dezynfekować ręce. Jeżeli dziecko z jakiegoś powodu nie chce dezynfekować rąk to 

musi je umyć zaraz po przyjściu do sali. 

19. W szatni oddziału przedszkolnego umieszczony zostanie  płyn do dezynfekcji rąk. 

20. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając dziecko do oddziału przedszkolnego obowiązkowo 

zakrywają ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części bądź maseczki. 

21. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając dziecko nie wchodzą do sali, w której odbywają się zajęcia.  

22. Rodzice/ opiekunowie wchodzą pojedynczo do korytarza i tam przekazują dziecko pracownikowi. 

Rodzice/opiekunowie obowiązkowo zakrywają usta i nos. 

23. W czasie odbywania przez dziecko z niepełnosprawnością okresu adaptacyjnego w oddziale 

przedszkolnym rodzic/ opiekun za zgodą dyrektora może przebywać na terenie oddziału z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych). Liczba dzienna rodziców/opiekunów dzieci w pomieszczeniach 



3 
 

oddziału przedszkolnego wynosi max. 2 osoby z uwagi na brak możliwości  zachowania dystansu 

społecznego. 

24. W sytuacjach wątpliwych, w trosce o bezpieczeństwo uczniów wykonywany będzie pomiar 

temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Jeżeli pomiar temperatury wynosi 38°C lub więcej 

powiadomieni zostają rodzice/opiekunowie w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z oddziału 

przedszkolnego. 

25.  Przy odbiorze dziecka jeden rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w korytarzu, pozostali przed szkołą 

z zachowaniem bezpiecznej odległości i innych środków bezpieczeństwa. Dzieci będą sprowadzane 

z sali przez pracownika. 

26. Osoby przyprowadzające/odbierające dzieci muszą zachować dystans od pracowników przedszkola, 

innych dzieci i ich rodziców. 

27.  Dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 

28.  Systematycznie monitorowane będą 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. Dezynfekcja blatów, poręczy krzeseł jest przeprowadzana po każdym posiłku 

29. W sytuacji wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej nauczyciel sprawujący opiekę 

niezwłocznie informuje o tym Dyrektora/Wicedyrektora i rodziców dziecka. 

- dziecko zostaje odseparowane od pozostałych osób; 

- rodzice niezwłocznie zabierają dziecko do domu.  

30. Rodzic niezwłocznie po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia dziecka informuje nauczyciela lub 

sekretariat szkoły o rodzaju choroby stwierdzonej u dziecka. Jeżeli dziecko miało zrobione badanie 

w celu rozpoznania Covid 19 o jego wyniku rodzic obowiązkowo informuje szkołę. 

31. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na 

aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.  

                                                    

 

                                                           Dyrektor ZS w Waganowicach    

                                                           U. Piwek 

 

 

 

 


