
W związku z otwarciem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 108 im Juliana Tuwima we
Wrocławiu podczas pandemii COVID 19 wprowadza się następujące procedury:

I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego

Przyprowadzanie dziecka do szkoły:
a.i.1. Nauczyciele w oddziale przedszkolnym zapewniają opiekę w  godzinach 08.00-15.00.

a.i.2. Dzieci do szkoły przyprowadzają wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni.

a.i.3. Pierwszeństwo  w  przyjęciu  dzieci  do  oddziału  przedszkolnego  (Zarządzenie  nr
2951/20 Prezydenta Wrocławia) mają:

 pracowników systemu ochrony zdrowia;

 pracowników służb mundurowych;

 pracownicy handlu;

 pracowników  przedsiębiorstw  produkcyjnych  realizujących  zadania  związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19;

 pracowników przedsiębiorstw związanych z utrzymaniem miasta.
             Oświadczenie  – Załącznik nr 1

a.i.4. Rodzice/opiekunowie  prawni  przyprowadzający  dzieci  do  oddziału  przedszkolnego

zobowiązani  są  zachować dystans  społeczny  w  odniesieniu  do  pracowników  szkoły  jak

i innych  dzieci  i ich rodziców  wynoszący  minimum  2  metry.  Rodzice/opiekunowie  prawni
zobligowany  jest  zaopatrzyć  dziecko  w indywidualną  osłonę  nosa  i  ust  podczas  drogi  do
szkoły i powrotu ze szkoły.

a.i.5. Rodzice/opiekunowie prawni z dziećmi przychodzą zabezpieczeni osłoną nosa i ust i
ustawiają się przed drzwiami w odległości co najmniej 2 m od drzwi i co najmniej 2 m od
siebie. 

a.i.6. Woźna/pracownik  szkoły   zachowując  odpowiednią  odległość,  do  przedsionka
(pomieszczenie przy  portierni)  wpuszcza  jednorazowo 1 rodzica/opiekuna prawnego wraz
z dzieckiem;

a.i.7. Bezpośrednio po wejściu  do przedsionka rodzic/opiekun prawny dezynfekuje  ręce
korzystając z udostępnionych środków. 

a.i.8. Rodzice  w  pierwszym  dniu,  w  którym  przyprowadzą  dziecko  wyrażają  zgodę  na
piśmie  (załącznik  nr  1)  na  pomiary  temperatury  ciała  dziecka  (Zarządzenie  nr  2951/20
Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020r.) .  Treść oświadczenia – Załącznik nr 2.



a.i.9. Po  czynnościach  dezynfekcyjnych  w  obecności  rodzica,  przy  zachowaniu  reżimu
sanitarnego,  dziecku mierzona jest temperatura.  Pomiaru dokonuje woźna oddziałowa lub
woźna  szkolna  i  wskazanie  odnotowuje  w  indywidualnej  karcie  pomiaru  dziecka.  Rodzic
podpisem  potwierdza  wskazanie.  Jeżeli  wskazanie  jest  bezpieczne,  rodzic  opuszcza
pomieszczenie szkoły a dziecko wchodzi na hol szkoły i pod opieką woźnej oddziałowej udaje
się do wskazanego pomieszczenia w celu dokładnego,  zgodnie  z  zamieszczoną instrukcją,
umycia rąk. Po tej czynności udaje się do szafki ubraniowej w celu zmiany obuwia. Następnie
ponownie pod opieką woźnej oddziałowej dokładnie myje ręce. Po tych czynnościach dopiero
odprowadzane jest do sali w której będzie przebywało pod opieką nauczyciela.    

a.i.10. W przypadku wskazania  podwyższonej  temperatury,  dziecko nie  zostanie  przyjęte
danego dnia do szkoły i wraca pod opieką rodzica do domu. 

a.i.11. Do  szkoły  przyprowadzić  można  i  w  oddziale  przedszkolnym  mogą  przebywać
wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych w szczególności wskazujących
na choroby zakaźne. 

a.i.12. Z opieki w szkole nie może skorzystać dziecko:

 którego domownik przebywa na kwarantannie,

 którego domownik przebywa w izolacji domowej,

 którego domownik  jest chory na jakąkolwiek chorobę zakaźną;

 którego domownik jest chory - CORVID-19;

 którego domownicy mieli kontakt z osobą zarażoną;

 które miało kontakt z osobą zarażoną;

 kaszlące, mające katar;

 mające objawy świadczące o chorobie zakaźnej.

a.i.13. Dzieci do oddziału przedszkolnego są przyprowadzane oraz  wyłącznie  przez osoby
zdrowe.

a.i.14. Dzieci do szkoły nie przynoszą żadnych swoich zabawek, przyborów szkolnych, itp..

a.i.15. Na teren szkoły nie  mają wstępu  osoby nieuprawnione. Osobami uprawnionymi są
pracownicy  szkoły,  władze  oświatowe oraz  inne  osoby  na  wejście  których  zgodę  wyraził
dyrektor szkoły. 

Odbieranie dziecka ze szkoły:

1. Dziecko oddziału przedszkolnego odbiera rodzic/prawny opiekun.

2. Rodzic/opiekun  prawny  przychodzi  zachowując  reżim  sanitarny  (przestrzega  odległości,
posiada  osłonięte  nos  i  usta)  i  czeka  przy  drzwiach  wejściowych  aż  zostanie  przez
woźną/innego pracownika szkoły wpuszczony do przedsionka. W przedsionku dezynfekuje



ręce  i  oczekuje  na  przyprowadzenie  dziecka.  Dziecko  przyprowadzane  jest  na  wcześniej
ustaloną godzinę (w trybie ustalonym bezpośrednio z nauczycielem). 

3. W przedsionku może oczekiwać tylko jedna osoba. 

4. Po wyjściu rodzica/opiekuna prawnego z dzieckiem, wchodzi kolejna osoba. 

II.  Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu
szkoły w tym zachorowania na COVID-19

1. Do  pracy  w  szkole  mogą  przychodzić  jedynie  osoby  zdrowe,  bez  jakichkolwiek  objawów
wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W zajęcia opiekuńcze nie angażuje się pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub
z istotnymi problemami zdrowotnymi.

3. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie tzw. izolatorium (gabinet pielęgniarki) służące
do  odizolowania  dziecka  lub  pracownika,  u  którego  zaobserwowano  oznaki  chorobowe.
Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. 

4. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na
rodziców/opiekunów  prawnych,  którzy  po  poinformowaniu  ich  o  zaistniałej  sytuacji
zobowiązani są bezzwłoczne przybyć do szkoły i odebrać dziecko. 

5. Osoba  sprawująca  opiekę  nad  dzieckiem  przebywającym  w  izolatorium  zachowuje  pełny
reżim sanitarny włącznie z przestrzeganiem minimalnej 2 m odległości od dziecka.  

6. Rodzice  zobligowani  są  do  zapewnienia  opieki  medycznej  dziecku,  samodzielnego
powiadomienia o tym fakcie Sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.

7. Pracownika,  będącego  na  stanowisku  pracy,  w  przypadku  stwierdzenia  niepokojących
objawów  sugerujących  zarażenie  koronawirusem,  niezwłocznie  odsuwa  się  od  pracy
i odizolowuje  w izolatorium (gabinet pielęgniarki).

8. W  przypadku  podejrzenia  zakażenia,  wstrzymuje  się  wstrzymać  przyjmowanie  kolejnych
dzieci,  dyrektor  lub  osoba  uprawniona,  powiadamia  właściwą  stację  Sanepidu
i wdraża postępowanie zgodne z wydanymi instrukcjami i poleceniami.

9. Obszar,  w którym poruszał  się  i  przebywał  pracownik  /  dziecko zarażone,  należy  poddać
gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.

10. Ewentualne wdrożenie dodatkowych procedur (np.: wezwanie rodziców po natychmiastowy
odbiór obecnych dzieci, zamkniecie szkoły) następuje na podstawie  zaleceń Sanepidu.  

11. W szkole, widocznym miejscu umieszczone są potrzebne numery telefonów w tym Sanepidu
i służb medycznych.



12. Sprawy wątpliwe dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba rozwiązuje w oparciu
o uzgodnienia z Sanepidem. 

III Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu

a.i.15.a.i.1. Dzieci  pod  opieką  nauczyciela  mogą  przebywać  na  świeżym  powietrzu
wyłącznie na terenie szkoły przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. 

a.i.15.a.i.2. Sprzęt  na  boisku  szkolnym  podlega  regularnemu  czyszczeniu  z  użyciem
detergentu lub dezynfekowany.  W przypadku braku takiej  możliwości  zabrania  się  z  jego
korzystania.

a.i.15.a.i.3. Po powrocie do budynku szkoły obowiązkowo należy dopilnować dokładnego
umycia rąk  przez dzieci (z użyciem mydła) oraz czynność tę zobligowani są wykonać także
opiekunowie. Dorośli, dodatkowo dezynfekują ręce.

a.i.15.a.i.4. Przed wyjściem z dziećmi na zewnątrz, nauczyciel zobligowany jest sprawdzić
warunki pogodowe i smogowe i adekwatnie do nich wyjść z dziećmi lub pozostać w budynku.

III.IV. Procedury bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym 

III.IV.a.i.1. Szkoła  zapewnia  opiekę  dzieciom  w
godzinach 08.00-15.00.

III.IV.a.i.2. Dzieci  przebywają  w  jednej  wyznaczonej  i
stałej sali.

III.IV.a.i.3. Do  grupy  przyporządkowani  są  ci  sami
opiekunowie.

III.IV.a.i.4. Minimalna  przestrzeń  do  wypoczynku,
zabawy i zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.

III.IV.a.i.5. Do przestrzeni, o której mowa w pkt.3, nie
wlicza się pomieszczenia jadalni, pomieszczeń pomocniczych w tym ciągów komunikacyjnych,
łazienek, toalet.

III.IV.a.i.6. W grupie przebywać może do 8 dzieci oraz 1
opiekunka  i  1  woźna  oddziałowa.  W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą
organu prowadzącego, liczbę dzieci można zwiększyć max o 2.



III.IV.a.i.7. W sali,  w której przebywają dzieci usunięte
lub  zabezpieczone  zostały  przedmioty  i  sprzęty,  których  nie  można  skutecznie  wyprać  z
użyciem detergentu lub zdezynfekować (np.: dywan, pluszowe zabawki, klocki). 

III.IV.a.i.8. Przedmioty używane w trakcie pobytu dzieci,
każdego dnia po zakończeniu zajęć, podlegają dezynfekcji. 

III.IV.a.i.9. Zabrania  się  wnoszenia  przez  dziecko  na
teren szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

III.IV.a.i.10. Zabrania  się  wynoszenia  przez  dziecko
szkolnych przedmiotów lub zabawek.

III.IV.a.i.11. Obliguje  się  nauczyciela/woźną  oddziałową
do wietrzenia w czasie przerwy lub w razie potrzeby, także w czasie zajęć, sali co najmniej raz
na godzinę. W tym czasie dzieci przebywają w s. 14 lub na boisku szkolnym.

III.IV.a.i.12. Dzieci obowiązkowo myją ręce bezpośrednio
po wejściu do szkoły, po powrocie z boiska, przed posiłkiem, po posiłku oraz każdorazowo w
razie potrzeby.

III.IV.a.i.13. Nauczyciele,  woźna  oddziałowa  sprawując
opiekę nad dziećmi zobowiązani są do zachowania minimum 1,5 metra odległości od siebie.

III.IV.a.i.14. Przebywając wewnątrz szkoły,  dzieci nie są
zobligowane do korzystania z osłony ust i nosa. Osoby  sprawujące opiekę nad dziećmi w tej
kwestii podejmują indywidualne ustalenia. Zbliżając się do dzieci na odległość mniejszą niż
2m,  wskazane  jest,  by  nauczyciele/pracownicy  szkoły  i  woźna  oddziałowa  przestrzegali
reżimu sanitarnego. 

III.IV.a.i.15. Termometry  inne  niż  bezdotykowe,  należy
po  każdym  użyciu  zdezynfekować.  Termometr  bezdotykowy  należy  zdezynfekować
każdorazowo po zakończeniu pomiaru w grupie.

III.IV.a.i.16. Dzieci do szkoły przyprowadzają i  odbierają
wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie.

III.IV.a.i.17. W  przypadku  zaobserwowania
niepokojących symptomów podczas pobytu w szkole, dziecko niezwłocznie umieszcza się w
izolatorium – gabinet pielęgniarki i powiadamia rodziców w celu pilnego odebrania dziecka.
Osoba  sprawująca  opiekę  nie  może  pozostawać  w mniejszej  odległości  od  dziecka  niż  2
metry.



III.IV.a.i.18. Pomiaru  temperatury  dziecka  dokonuje
woźna szkolna lub woźna oddziałowa.

III.IV.a.i.19. Dzieci wraz z opiekunem mogą przebywać na
świeżym powietrzu wyłącznie na terenie szkoły.

III.IV.a.i.20. Sprzęt  z  którego  dzieci  korzystają
przebywając  na  zewnątrz  każdorazowo  podlega  czyszczeniu  z  użyciem  detergentu  lub
dezynfekowany.  

III.IV.a.i.21. Jeżeli nie ma możliwości dezynfekcji sprzętu,
o którym mowa w pkt. 20, nie wolno z niego korzystać. 

III.IV.a.i.22. Obowiązuje  całkowity  zakaz  wyjścia  poza
teren szkoły.

III.IV.a.i.23. Obowiązuje  zakaz  wejścia  nieuprawnionych
osób trzecich do budynku szkoły jak i na jego teren.

III.IV.a.i.24. Z  sali  zostają  usunięte  pluszowe  zabawki,
dywany, wszelkie przedmioty trudne w codziennej dezynfekcji.

III.IV.a.i.25. Zaleca się przebywanie na boisku szkolnym z
uwzględnieniem zachowania maksymalnej odległości.

III.IV.a.i.26. W  razie  konieczności  (np.  podczas
przeprowadzania zabiegów higienicznych) nauczyciel lub pracownik szkoły korzysta z rękawic
jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych.

III.IV.a.i.27. W  pomieszczeniach  sanitarno-higienicznych
znajdują  się  instrukcje  prawidłowego
mycia  rąk,  dezynfekcji  rąk,  prawidłowego  zdejmowania  maseczki  oraz  prawidłowego
zdejmowania rękawiczek.

III.IV.a.i.28. Prowadzona  jest  bieżąca  dezynfekcja
toalety.

III.IV.a.i.29. Wszelkie prace porządkowe,  ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania w czystości  ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji  powierzchni
dotykowych,  poręczy,  klamek,  powierzchni  płaskich,  stołów, zabawek,  włączników,  itd.,
dokumentuje się protokolarnie. Czynności te wykonywane są czasie nieobecności dzieci w
pomieszczeniu lub na zewnątrz szkoły na jej terenie, aby dzieci nie wdychały oparów środków
służących do dezynfekcji.



III.V. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi

III.V.a.i.1. Rodzice/prawni opiekunowie zobligowani są
do pozostawania w stałej  dostępności telefonicznej ze szkołą.

III.V.a.i.2. Rodzice  opiekunowi  pozostawiają  aktualny
telefoniczny  kontakt  do  siebie  z  podziałem  na  poszczególne  dni  tygodnia,  tak  żeby
dostępność  była  natychmiastowa  i  zobowiązują  się  odbierać  połączenie  (Zarządzenie  nr
2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020r.).

III.V.a.i.3. Z  kontaktu  telefonicznego  korzysta  się  w
sytuacjach szczególnych, typu choroba dziecka, inne zagrożenie.

III.V.a.i.4. W  sytuacjach  typowych  kontakt  z
rodzicem/opiekunem prawnym odbywa się w sposób ustalony przez nauczyciela w tym z
wykorzystaniem dziennika elektronicznego.

III.V.a.i.5. Rodzic/opiekun  prawny  w  razie  wezwania,
zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania  przebywającego w izolatorium dziecka. 

VI. Procedura spożywania posiłków

1. Szkoła nie zapewnia posiłków.  Posiłki dziecko przynosi ze sobą z domu.

2. Dzieci  przynoszą  posiłki  w  jednorazowych  opakowaniach,  napoje  w  jednorazowych
butelkach. Po spożyciu posiłku, opakowania będą wyrzucane do przygotowanych worków.

3. Zabrania się pakowania posiłków w opakowania wielokrotnego użytku.

4. Przed spożyciem posiłku, dzieci pod opieką uprawnionej osoby dorosłej regularnie myją ręce
wodą z mydłem. 

5. Bezpośrednio przed posiłkiem dezynfekcji podlegają stoliki i poręcze krzeseł w sali.  Stoliki 
nakrywa się  ręcznikiem jednorazowym.



Załącznik nr 1
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