
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Huberta Wagnera w Będzinie 

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI 
W CZASIE EPIDEMII I ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM  

 

1. W pierwszej kolejności do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13 im. 
H. Wagnera w Będzinie przyjmowane będą dzieci, których rodzice nie mają możliwości 
pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu oraz dzieci pracowników systemu 
ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw 
produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                      
i zwalczaniem COVID-19. 

2. Przed przyjęciem dziecka do placówki zostanie przeprowadzony wywiad 
z rodzicem/prawnym opiekunem (telefonicznie lub droga mailową) dotyczący stanu 
zdrowia dziecka oraz środowiska, w którym dziecko przebywa (przypadki kwarantanny, 
izolacji), a w dniu przyjęcia dziecka rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie  
(załącznik nr 1). 

3. Dziecko do placówki przyprowadzane i odbierane może być tylko przez osobę zdrową. 
4. W celu ograniczenia przebywania na terenie placówki osób z zewnątrz, dzieci będą 

odbierane od rodziców/prawnych opiekunów przy drzwiach wejściowych przez 
pracownika szkoły po wcześniejszym pomiarze temperatury dziecku. Do placówki będą 
przyjmowane dzieci bez objawów chorobowych (załącznik nr 2). 

5. Dziecko,  nie może przynosić do placówki niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek. 

6. Zarówno pracownicy szkoły jak i rodzice zobowiązani są do zachowania wszelkich 
środków ostrożności: rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice. 

7. Każde dziecko po dokładnym umyciu rąk w ciepłej wodzie z mydłem zostaje 
odprowadzone do sali zajęć. 

8. Dzieci będą przebywać w stałych salach, w ograniczonej liczebności (do 10 dzieci) 
z zachowaniem odpowiedniego, bezpiecznego dystansu. 

9. Opiekę nad dziećmi w danym dniu będzie sprawował jeden nauczyciel oraz jedna woźna 
oddziałowa. Opiekunowie mają zachowywać dystans społeczny między sobą, 
wynoszący 1,5 min.  metra. 

10. Sale zajęć będą wietrzone przynajmniej raz na godzinę. 

11. W sali będą dostępne tylko przedmioty i sprzęty, które będzie można skutecznie umyć 
i zdezynfekować po każdym użyciu. 

12. Nie będą organizowane wyjścia poza teren placówki, np. spacer do parku, plac zabaw. 

13. Posiłki przygotowane na terenie placówki dzieci będą spożywały w salach zajęć. 
Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym 
się dziećmi. 



14. Zostanie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki 
ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę 
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

15. W dniu deklaracji rodzica/opiekuna prawnego o chęci udziału dziecka w zajęciach 
oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13 im. H. Wagnera w Będzinie, 
każdy rodzic będzie zobowiązany do przekazania aktualnych numerów telefonów 
kontaktowych. 

16. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka lub personelu zostaje o tym 
fakcie bezzwłocznie powiadomiony dyrektor szkoły. 

17. Dziecko lub personel szkolny, który przejawia objawy chorobowe zostaje odizolowany 
w odrębnym pomieszczeniu. 

18. Osoba dorosła, która będzie towarzyszyć dziecku w ww. pomieszczeniu  zostanie 
wyposażona w środki ochrony osobiste oraz płyn dezynfekujący. 

19. Pomieszczenie, w którym będzie przebywać osoba przejawiająca objawy chorobowe               
( po opuszczeniu go) będzie poddane dokładnej dezynfekcji. 

20. Dyrektor powiadamia rodzica o zaistniałej sytuacji. Rodzic zobowiązany jest do jak 
najszybszego odbioru dziecka z placówki. 

21. Dyrektor szkoły zapewni pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, 
maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

22. Dyrektor monitoruje prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 
ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych i powierzchni 
płaskich. (załącznik nr 3) 

23. Podczas dezynfekcji będą ściśle przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na 
opakowaniu środków do dezynfekcji, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie 
oparów środków służących do dezynfekcji. 

24. Na tablicy informacyjnej, która znajduje się w łatwo dostępnym miejscu zostały 
umieszczone potrzebne numery telefonów m.in.: stacji sanitarno - epidemiologicznej, 
służb medycznych. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

……………………………….……… 

………………………………………. 

(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów) 

Oświadczenie 

My, rodzice/opiekunowie prawni dziecka ………………………………………………….. 

                                                                                        (imię, nazwisko dziecka) 

uczęszczającego do ……………………………………………………………….…………  

                                                                          (nazwa szkoły z oddziałem przedszkolnym) 

informujemy, że chcemy skorzystać z opieki przedszkolnej w placówce po zniesieniu zawieszenia działalności 
opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez oddział przedszkolny w szkole podstawowej. 

Deklarujemy, że nasze dziecko uczęszczać będzie do oddziału przedszkolnego codziennie w godzinach od ……… 
do …………..  

Jesteśmy/nie jesteśmy* rodzicami/opiekunami dzieci objętych pierwszeństwem korzystania z przedszkola, 
zgodnie z Wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia (dalej 
jako Wytyczne).  

Oświadczamy, że nasze dziecko jest zdrowe – bez objawów chorobowych i może bez przeszkód uczestniczyć w 
zajęciach opiekuńczych organizowanych po zakończeniu zawieszenia zajęć spowodowanego stanem epidemii 
COVID-19. 

Oświadczamy, że nikt z najbliższego otoczenia dziecka nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji w związku z 
zakażeniem lub zagrożeniem zakażeniem koronawirusem.  

Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia 
powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z placówek wychowania 
przedszkolnego w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie wyrażamy zgodę na objęcie naszego dziecka 
opieką w przedszkolu, nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania 
dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka w placówce. 

Potwierdzamy znajomość Wytycznych skierowanych do rodziców/opiekunów przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną, Ministerstwo Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej zakresie organizacji opieki w przedszkolu i 
jednocześnie deklarujemy pełne zastosowanie się do Wytycznych.  

…………………………………………………… 

         (czytelne podpisy rodziców/ opiekunów) 

Będzin, dnia …………………… 

 

* Niewłaściwe skreślić 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

……………………………….……… 

………………………………………. 

(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów) 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku …………………………………………..   przed wejściem do szkoły 
oraz w przypadku zauważenia u niego objawów chorobowych. 

 

 

……………………………………………… 

        Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

Będzin, dnia ……………………………. 

 

 


