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Procedura organizacji pracy i opieki oraz zasad bezpieczeństwa 

edukacja wczesnoszkolna 

w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 w Gdańsku  

w związku z COVID-19 

 

 
I. Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. 
poz.1239 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                   
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

• Wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych  

 

II. Organizacja pracy w szkole - edukacja wczesnoszkolna: 

1. Szkoła organizuje zajęcia dla dziećmi z klas 1-3 SP zgodnie z wytycznymi MEiN oraz GIS 

2. Wejście dzieci do budynku odbywa się tylko od strony  szkoły podstawowej.  

3. Przy wejściu do budynku szkolnego znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym. Każda 

osoba wchodząca zobligowana jest niezwłocznie po wejściu do zdezynfekowania dłoni.  

4. Ze względu na bezpieczeństwo rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi na teren szkoły. Rodzice 

doprowadzają dzieci do szklanych drzwi wewnętrznych.  

5. Dziecko zostaje odebrane/oddane rodzicowi/prawnemu opiekunowi przez pracownika szkoły 

6. Jeżeli klasy rozpoczynają/kończą plan zajęciami sportowymi zbiórka dzieci następuje na hali 

sportowej. Dziećmi opiekują się trenerzy. 

7. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy będą odbywały się w godz. 7.00 – 17.00 tylko 

dla dzieci rodziców pracujących. 

8. Dzieci będą przebywać w wyznaczonej i stałej sali (z wyłączenie zajęć sportowych, religii, 

j.angielskiego, zaj.komputerowych) 

9. Szatnia szkolna zostaje zorganizowana w osobnych pomieszczeniach i osobnych szafkach.  

10. W sali, w której przebywa klasa będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane 

są zabawki, przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić            

i dezynfekować. 

11. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.  

12. Dziecko powinno mieć ze sobą piórnik z własnym wyposażeniem (kredki, ołówek, gumka, 

nożyczki, klej). Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

13. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także     

w czasie zajęć. 
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14. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  

(1 uczeń = 1 ławka szkolna).  

15. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

wynoszący min. 1,5 m. 

16. Opiekunowie będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, 

płyn dezynfekujący). 

17. Dzieci w przestrzeni wspólnej: szatnia, toaleta, korytarz, biblioteka zasłaniają usta i nos 

maseczką. 

18. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący            

min. 2 m. 

19. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

20. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

21. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do szkoły, należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić 

dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny. 

22. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby (kaszel, katar, temperatura pow.38) 

zostanie odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu wyposażonym w specjalne środki ochrony 

osobistej z zachowaniem minimum 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostanie 

powiadomiony rodzic/opiekun w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły oraz stosowne 

służby i organy.  

23. Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu 

możliwie maksymalnej odległości. 

24. Rodzic w związku z tym jest zobowiązany do zadbania o to, żeby dziecko było ubrane 

stosownie do pory dnia i pogody oraz posiadało odpowiednią ilość napojów.  

25. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany, część zabawek zostanie zabezpieczona przed używaniem. 

26. Szkoła może organizować wyjścia poza teren placówki tylko w przestrzeni wolnej (np. spacer 

do parku, lasu). 

27. W szkole organizuje się obiady, które dostarcza firma cateringowa. 

28. Pomieszczenia w których przebywają dzieci będą na bieżąco dezynfekowane. 
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III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk 

oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, 

wchodzące do podmiotu. 

2. Należy dopilnować, aby w szczególnych sytuacjach wejścia na teren szkoły, 

rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie, zakładali własne rękawiczki ochronne oraz 

zakrywali usta i nos. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie 

po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu 

z toalety. 

4. Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 

w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, 

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

posiłków, klawiatury, włączników. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

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

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone 

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni                           

w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos. 

7. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.  

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 u personelu lub dziecka 

1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. W przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych odizolowuje się osobę z podejrzeniem 

zakażenia w wyznaczonym miejscu (sala). Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący.  

3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić 

do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- 

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O wydanych 

zaleceniach i przewidywanej nieobecności w pracy należy powiadomić Dyrektora Szkoły  
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4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujących przepisów prawa.  

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

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy. 

Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadamia właściwą powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp).  

7. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

8. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie izolowane                    

w odrębnym pomieszczeniu pod opieką osoby dorosłej lub wyznaczonym miejscu                      

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.  

9. Sekretariat kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami /opiekunem/ 

opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując              

o powodach.  

10. Nauczyciel wychowawca grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali,       

a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana 

przez pracowników wyposażonych w rękawiczki, maseczki i fartuch ochronny (mycie podłogi, 

mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, wszystkich powierzchni dotykowych).  

11. Dalszy sposób postepowania będzie zgodny z zaleceniami Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Gdańsku  

12. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

 


