
REGULAMIN PRACY SZKOŁY  
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 
DO SZKOŁY PRZYCHODZĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZDROWE DZIECI!!! 

W SZKOLE OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY, AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO  
ZGODNIE Z KOMUNIKATAMI MZ, GIS I MEN  

 
Podstawa prawna: 

1) rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386), 

2) rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1386), 

3) rozporządzenie MEN 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1394), 

4) wytyczne MEN, MZ i GIS (trzecia aktualizacja). 

 
WARIANT A – tradycyjna forma kształcenia  

 
I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 

 
1. Szkoła Podstawowa im Gustawa Zielińskiego w Sikorzu rozpoczyna rok szkolny 2020/2021 w formie 

tradycyjnej. 
 

2. Szkoła jest otwarta w godzinach od 6:30 do 16:30 i w tych godzinach funkcjonuje świetlica szkolna. 
Do świetlicy uczęszczają dzieci, których obydwoje rodziców pracuje lub korzystają z dowozu 
autobusem szkolnym, czy komunikacji publicznej. W świetlicy mogą przebywać również inni 
uczniowie, z uwagi na szczególne sytuacje, rozpatrywane indywidualnie przez radę pedagogiczną.  
 

3. Czas schodzenia się uczniów do szkoły, poza przebywającymi na szkolnej świetlicy, ustala się w 
następujący sposób: 
1) z klas I – III w godzinach od 7:45 do 7:50, 
2) z klas IV – VIII w godzinach od 7:50 do 8:00, 

w przypadku uczniów mających rodzeństwo w różnym wieku, czas przyjścia może być jednakowy 
bez względu na oddział. 

 
4. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy wchodzą do szkoły dwoma wejściami – od strony 

parkingu i od strony drogi wojewódzkiej, w osłonie ust i nosa oraz po zdezynfekowaniu rąk środkiem 
umieszczonym w wiatrołapie wraz z instrukcją obsługi. 
 

5. Dla osób z zewnątrz, rodziców, opiekunów dzieci i rodzeństwa obowiązuje zakaz wchodzenia i 
przebywania na terenie placówki, aż do odwołania, za wyjątkiem osób korzystających z biblioteki 
gminnej usytuowanej na parterze – i tylko wchodzących pojedynczo. Na terenie szkoły mogą 
przebywać tylko i wyłącznie uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. 
 

6. Rodzice lub inna osoba z zewnątrz może wejść na teren szkoły jedynie na umówione spotkanie z 
dyrektorem, nauczycielem, wychowawcą lub do sekretariatu, po uprzednim przedstawieniu celu 
wizyty. Obowiązuje oczywiście stosowanie środków ochrony osobistej (osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych). 



7. Rekomenduje się kontakt ze szkołą w formie elektronicznej, a więc przy użyciu telefonu 
stacjonarnego – 242612826, emaila – spsikorz@wp.pl oraz dziennika elektronicznego, a także jeśli 
zostaną udostępnione, poprzez prywatne telefony komórkowe wychowawców i dyrektora. 
 

8. Uczniowie przyprowadzani są do szkoły i z niej odbierani jedynie przez osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z 
dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni 
publicznej. 
 

9. Ogranicza się wejście dla rodziców uczniów odprowadzających dzieci do szkoły – maksymalnie do 
strefy wyznaczonej tj. wiatrołapu, w której jednorazowo może przebywać 1 dziecko i 1 rodzic, za 
wyjątkiem rodzeństwa. W szczególnych przypadkach kiedy dziecko wymaga pomocy rodziców (np. 
dzieci niepełnosprawne) dopuszcza się wejście rodzica do szatni, z zachowaniem zasady 1 rodzic i 1 
dziecko oraz wszelkich środków ostrożności (zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk lub jednorazowe 
rękawiczki, zachowanie dystansu od innych dzieci i ich rodzica a także personelu szkoły minimum 
1,5 m). 
 

10. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych lub innych dopełnianych na bieżąco przez Ministra Zdrowia oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych i w izolacji. W przypadku 
stwierdzonej u ucznia alergii wymagane jest zaświadczenie lekarskie. 
 

11. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach i przebywają w nich w szatniach, i aż do czasu wejścia 
na wyznaczoną salę lekcyjną lub na świetlicę. Pamiętają o dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły. W 
trakcie pobytu w szkole zachowują dystans społeczny pomiędzy pracownikami szkoły, uczniami z 
innych klas i w miarę możliwości pomiędzy kolegami i koleżankami z klasy. Nie dotykają ust, nosa i 
oczu, zasłaniają usta łokciem w trakcie kichania, czy kaszlu. Po zakończonych lekcjach kierują się 
bezzwłocznie na świetlicę lub do szatni. Zakładają wówczas maseczki, w których przebywają do 
czasu opuszczenia szkoły lub wejścia na świetlicę. 
 

12. Uczniowie wchodzą do szatni pojedynczo, korzystają ze swojej wyznaczonej szafki, po opuszczaniu 
szatni dezynfekują ręce środkiem przed nią umieszczonym. Nie przesiadują i nie gromadzą się w 
szatni, przechodzą sprawnie do sal lekcyjnych, w których oczekują na nich nauczyciele prowadzący 
pierwszą lekcję lub przechodzą na świetlicę. 
 

13. Uczniowie nie mają obowiązku noszenia na terenie szkoły maseczki, przyłbicy, jednak jeśli mają taką 
potrzebę lub wolę mogą je nosić, np. podczas zajęć w klasie, na przerwie czy w trakcie przejścia na 
szkolną stołówkę czy do biblioteki. 
 

14. Nauczyciele muszą pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego pomiędzy sobą i innymi 
pracownikami szkoły. Jeśli jest to niemożliwe, zakładają osłonę ust i nosa, także wówczas jeżeli mają 
taką potrzebę i wolę.  
 

15. Nauczyciele w trakcie zajęć lekcyjnych zachowują dystans społeczny z uczniami. Jeśli uznają za 
konieczne mogą zakładać osłonę ust i nosa. Obowiązkowo osłonę ust i nosa zakładają nauczyciele 
pracujący w różnych placówkach oraz nauczyciel bibliotekarz. Osłona ust i nosa obowiązuje również 
podczas pełnienia dyżuru międzylekcyjnego na szkolnym korytarzu. 
  

16. Osłona ust i nosa obwiązuje pracowników obsługowych szkoły w kontaktach z uczniami (jeśli zajdzie 
taka potrzeba) oraz podczas przerw międzylekcyjnych. 
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17. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej starają się ograniczyć 
kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 
 

18. W miarę możliwości poszczególne oddziały nie zmieniają sal lekcyjnych, nie dotyczy to zajęć z 
informatyki, języków obcych i wychowania fizycznego. 
 

19.  W trakcie przerw międzylekcyjnej zaplanowano rotacyjne wychodzenie uczniów na korytarz, tak 
by jak najskuteczniej zminimalizować mieszanie się grup. Grupa pozostająca w klasie pod opieką 
nauczyciela wietrzy salę, wykonuje ćwiczenia relaksacyjne, rozciągające, dba o ruch. 
 

20. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, 
a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
 

21. W miarę możliwości zaleca się przebywanie z uczniami na świeżym powietrzu, nie tylko w czasie 
przerw, ale również podczas prowadzenia niektórych zajęć (zależnie od warunków pogodowych). 
 

22. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć z wychowania fizycznego i innych sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. W sali gimnastycznej 
używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane 
po każdym dniu zajęć. 
 

23. Z sal lekcyjnych zostały usunięte wszelkie pomoce, przedmioty nie nadające się do dezynfekcji, w 
tym dywany w klasach I-III. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 
podczas zajęć podlegają dezynfekcji. 
 

24. Uczeń posiada własne przybory, podręczniki i tylko z nich korzysta. Uczniowie nie wymieniają się 
przyborami szkolnymi między sobą. 
 

25. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych, zbędnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W 
takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, 
natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) 
zabawki, rzeczy. 
 

26. W szkole rezygnuje się z kącika picia wody w klasach, picie przynoszą uczniowie z domu. 
 

27. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w sali numer 101, a w razie potrzeby w innych 
salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć 
(nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed 
przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. Szczególne zasady 
bezpieczeństwa w świetlicy reguluje Regulamin świetlicy. 
 

28. Szczegółowe zasady bezpiecznego korzystania z księgozbioru szkolnego określa Regulamin 
biblioteki, uwzględniający okres 2 dniowej kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotece. 
 

29. W trakcie pracy z komputerem w pracowni informatycznej obowiązuje zakładanie rękawiczek 
jednorazowych przez uczniów i nauczyciela zmiana od 15 września, z uwagi na zgłaszane problemy  

 



młodszych dzieci w zakładaniu i użytkowaniu rękawiczek – znosi się obowiązek zakładania 
rękawiczek, natomiast wprowadza obowiązek mycia rąk uczniów z klas I – III oraz dezynfekcję rąk z 
klas IV – VIII, bezpośrednio przed zajęciami. 
 

30. We współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, zostaną ustalone i 
upowszechnione zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej, uwzględniając wymagania 
określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 

31. W czasie epidemii liczba zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań została ograniczona. 
 

32. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i 
ust. W miarę możliwości wszyscy przebywający na terenie szkoły zachowują dystans społeczny. 
  

33. W szkole wprowadza się system szybkiego powiadamiania rodzica – ustala się go w postaci sms: 
„Pilne Sikórz” – i dalej w treści podaje się najważniejszą informację. W tym celu nauczyciele wraz z 
rozpoczęciem roku szkolnego uzyskują od rodziców uczniów aktualne numery telefonów i adresy 
mailowe, podają rodzicom numer telefonu do szkoły oraz adres mailowy. 
 

34. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, izoluje się ucznia w odrębnym 
pomieszczeniu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia 
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 
transportu). Rodzice, którzy otrzymali taką informację, muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli będzie 
taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udać się do lekarza. 
 

35. Na terenie szkoły pomieszczenie do odizolowania osoby wskazującej objawy zakażenia 
koronawirusem znajduje się na I piętrze, oznaczona napisem „IZOLATOTRIUM”, wyposażona 
między innymi w środki ochrony osobistej, płyn do dezynfekcji. Opiekę nad odizolowanym uczniem 
sprawuje woźna, z której rewiru sprzątania jest dziecko. 
 

36. Zachęca się rodziców uczniów do złożenia zgody do wychowawców klas na pomiar temperatury 
ciała dziecka termometrem bezdotykowym, w przypadku podejrzenia zakażania. Temperatura 
wskazująca na takie zakażenie to 380 C i powyżej. 

 
II. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 

1. Przy wejściu do szkoły umieszczone są: 
1) numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych, 
2) plakaty informujące i przestrzegające uczniów i wszystkie osoby trzecie, w tym rodziców 

uczniów, aby wchodząc do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, 
miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania, 

3) plakaty MEN dla uczniów i rodziców „Bezpieczny powrót do szkół”, 
4) środki do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją, 
5) instrukcje zakładania maseczki, mycia rak, zakładania i zdejmowania rękawiczek. 

 
2. Na terenie szkoły, a więc: w wiatrołapach, przed wejściem do szatni, na kondygnacje z salami 

lekcyjnymi, w salach lekcyjnych, gabinetach specjalistów, na świetlicy, w pokoju nauczycielskim i 
nauczycieli wychowania fizycznego, w pomieszczeniach administracji i obsługi umieszczone są 
środki do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją ich stosowania. 



 
3. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie po 

przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 
Taka zasada obwiązuje również wszystkich pracowników szkoły. 
 

4. Pracownicy obsługowi w wyznaczonych rewirach sprzątania wykonują codziennie prace 
porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, 
pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych. Dezynfekują powierzchnie 
dotykowe – poręcze, uchwyty, klamki i powierzchnie płaskie, w tym poręcze krzeseł, blaty w salach 
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiaturę, włączniki. 
 

5. Na bieżąco personel sprzątający dba o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie w miarę potrzeb, z użyciem detergentu. 
 

6. Podczas dezynfekcji przestrzega się zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do 
dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i 
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 
dezynfekcji. 
 

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zawieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia 
rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 
 

8. Zapewnia się pojemniki do wyrzucania maseczek i rękawic jednorazowych.  
 
III. GASTRONOMIA 

 

1. Szkoła organizuje uczniom wyżywienie w postaci dwudaniowego obiadu. Posiłki przygotowywane 
są we własnym zakresie. 
 

2. W szkole obowiązują dwie przerwy obiadowe: 
1) pierwsza przerwa od 11:30 do 12:00 dla klas I – IV, 
2) druga przerwa od 12:45 do 13:10 dla klas V – VIII. 

 
3. Przy organizacji żywienia obowiązują warunki higieniczne wymagane przepisami prawa 

odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego. 
 

4. Posiłki przygotowują dwie osoby: kucharka i pomoc kuchenna, których stanowiska pracy znajdują 
się w odległości 1,5 m od siebie. Jeśli praca wymaga mniejszego dystansu, zakładają maseczki lub 
przyłbice. W razie konieczności pracę kucharek wspiera intendent szkolny. 
 

5. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań 
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higienę osobistą. 
Produkty dostarczane do przygotowania posiłków są dezynfekowane i umieszczane we właściwych 
miejscach. Dezynfekcji dokonuje intendent szkoły. 
 

6. Spożywanie obiadów odbywa się w jadalni, zapewniającej prawidłowe warunki sanitarno-
higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. W miarę możliwości spożywanie posiłków 
odbywa się przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków 
czyszczone są blaty stołów i poręcze krzeseł po każdej grupie. 
 



7. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 
60°C. W przypadku czasowej przeszkody, np. w dostawie prądu, wielorazowe naczynia i sztućce 
myje się w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparza. 
 

8. W jadalni nie ma żadnych dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki, 
dekoracje.). 
 

9. Obiady podawane są przez osobę wyznaczoną przez dyrektora szkoły, nie ma samoobsługi.  
 
IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych lub w izolacji. 
 

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub z 
istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, 
zostaną zastosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury 
podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości 
praca zdalna). 
 

3. Przygotowano (m.in. wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym 
będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych, 
usytuowane na I piętrze, opisane „IZOLATORIUM”. 
 

4. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu 
zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 
 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 
infekcji dróg oddechowych, powinien on bezzwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 
 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie 
zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe 
(klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosowane indywidualne zalecenia wydane przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zostaną zastosowane 
zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a także zostanie ustalona lista osób 
przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba 
podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 
dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących 
się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
 

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości szkoła zwróci się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.  

 
Wariant B – kształcenie hybrydowe i Wariant C – nauczanie zdalne 



zależą od sytuacji epidemicznej na danym terenie, zachorowania ucznia lub pracownika szkoły albo 
chociażby członka rodziny któregoś z nich, z którym pozostawali w styczności i są wprowadzane na 
wniosek dyrektora szkoły (pisemny, telefoniczny, emaliowy) w oparciu o decyzję SANEPIDU i organu 
prowadzącego. Zasady funkcjonowania placówki w określonym wariancie zostaną natychmiast 
podane do wiadomości całej społeczności szkolnej. 

 
Małgorzata Purcelewska  

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sikorzu 

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA  
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 
DO PRZEDSZKOLA PRZYCHODZĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZDROWE DZIECI!!! 

W PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY, AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO  
W OPARCIU O KOMUNIKATY MZ, GIS I MEN  

 
Podstawa prawna: 

1) rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386), 

2) rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1386), 

3) rozporządzenie MEN 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1394), 

4) wytyczne MEN, MZ i GIS (czwarta aktualizacja). 

 
I. ORGANIZACJA OPIEKI 

 

1. Przedszkole Samorządowe w Sikorzu rozpoczyna rok szkolny 2020/2021 w formie stacjonarnej. 
 

2. Do przedszkola przyprowadza się dzieci zdrowe, bez żadnych objawów czy symptomów 
chorobowych. W przypadku stwierdzenie u dziecka alergii, wymagane jest zaświadczenie lekarskie. 
 

3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 16:30. W godzinach od 8:00 do 13:00 realizowana jest 
podstawa programowa wychowania przedszkolnego. 
 

4. Dzieci, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni wchodzą na teren przedszkola dwoma wejściami, 
od strony parkingu i od strony ulicy. Osoby dorosłe i dzieci w wieku powyżej 4 lat wchodzą w osłonie 
ust i nosa. 
 

5. Wejścia zaopatrzone są w płyn do dezynfekcji rąk oraz instrukcję jego użycia i obowiązkowo wszyscy 
wchodzący do budynku zobligowani są do korzystania z niego lub zakładania jednorazowych 
rękawiczek. 
 

6. Na terenie przedszkola mogą przebywać tylko i wyłącznie dzieci przedszkolne, nauczyciele oraz 
pracownicy administracji i obsługi. 
 

7. Od 1 września 2020 r. do odwołania obowiązuje zakaz wchodzenia i przebywania na terenie 
placówki osób z zewnątrz, rodziców, rodzeństwa i opiekunów dzieci. 
 

8. Rodzic lub inna osoba z zewnątrz może wejść na teren przedszkola jedynie na umówione wcześniej 
spotkanie z nauczycielem, dyrektorem lub do sekretariatu. 



  
9. Zajęcia odbywają się w trzech stałych grupach oraz w grupach mieszanych: porannej i 

popołudniowej. Każda grupa ma przypisaną na stałe salę oraz wychowawcę. Pomocą, w razie 
potrzeby służy sprzątaczka. 
 

10. W sali, w której przebywa grupa dzieci zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany, puzzle). Jeżeli do zajęć 
wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) są dokładnie myte lub 
dezynfekowane na koniec dnia. 

 
11. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach wychowawcy dopilnują, aby dzieci 
te nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice muszą zadbać o regularne 
czyszczenie (pranie) i dezynfekcję zabawki. 
 

12. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w razie potrzeby częściej. 
 

13. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej 
przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 
 

14. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 
 

15. Dzieci, których czas pobytu w przedszkolu zadeklarowano na 5 godzin dziennie, przyprowadzane są 
w godzinach 7:45 – 8;15, a odbierane w godzinach 12:50 – 13:00.  
 

16. Dzieci 5 i 6-letnie wchodzące do budynku w maseczkach, zdejmują je dopiero przed samym 
wejściem do sali.  
 

17. Dzieci po wejściu na salę myją ręce wodą z mydłem i korzystają z jednorazowych papierowych 
ręczników. Rezygnuje się z mycia zębów. 
 

18. Rodzice dzieci, które pozostają w grupie popołudniowej, otrzymują do dyspozycji numer telefonu 
nauczyciela sprawującego opiekę nad dzieckiem w tym czasie i proszeni są o telefon do niego, by 
odebrać dziecko (telefon w miarę potrzeb będzie aktualizowany) – do czasu zainstalowania 
domofonu bezprzewodowego. 
 

19. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować 
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców 
wynoszący min. 1,5 m. 
 

20. Rodzice nie wchodzą z dziećmi do przedszkola, w szczególnych przypadkach jeśli dziecko wymaga 
pomocy (np. niepełnosprawne) mogą wejść do przestrzeni wspólnej tj. wiatrołapu, z zachowaniem 
zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, przy czym muszą rygorystycznie przestrzegać wszelkich 
środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
 

21. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 
 

22. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 
 



23. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 
przyprowadzać dziecka do przedszkola. 
 

24. Do zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka ustala się sms o treści „Pilne 
Sikórz i dalej podaje krótką istotną informacje”, dlatego istotne jest aktualizowanie informacji w 
przypadku jakiejkolwiek zmiany telefonu. 
 

25. Przedszkole wyposażone jest w termometr bezdotykowy – dezynfekowany po użyciu w danej 
grupie. Zaleca się rodzicom/opiekunom wyrażenie zgody na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli 
zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 
 

26. Jeśli dziecko zamanifestuje, przejawi niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w 
odrębnym pomieszczeniu usytuowanym na I piętrze w części szkolnej, nazwanym „IZOLATORIUM”, 
zapewnianiającym minimum 2 m odległości od innych osób, o czym niezwłocznie powiadomieni 
zostaną rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka. 
 

27. Dzieci będą systematycznie korzystały z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej 
odległości od osób trzecich. 
 

28. Sprzęt na placu zabaw należącym do przedszkola, będzie regularnie czyszczony z użyciem 
detergentu lub dezynfekowany. 
 

29. Wszelkie napoje do picia przynoszą dzieci z domu. 
 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 

1. Przed wejściem do budynku umożliwia się korzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz 
zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do 
przedszkola. 
 

2. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dezynfekowania dłoni przy wejściu lub zakładania 
rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa. 
 

3. Wszyscy przebywający w przedszkolu zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem a 
wychowawcy dopilnowują, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed 
jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 
 

4. Codziennie wykonywane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w 
czystości ciągów komunikacyjnych, przeprowadzana dezynfekcja powierzchni dotykowych - 
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 
posiłków, klawiatury, włączników. 
 

5. Przeprowadzając dezynfekcję przestrzega się 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 w razie konieczności zostaną zaopatrzeni w 
indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także 
fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - 
adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

 



7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia 
rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 
 

8. Sale przedszkolne wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją ich stosowania. 
  

9. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym zapewnia ich dezynfekcję 
oraz czyszczenie z użyciem detergentu. 
III. GASTRONOMIA 

 

1. Przedszkole zapewnia trzy posiłki: śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek. Posiłki 
przygotowywane są we własnym zakresie. 
 

2. W przedszkolu obowiązuje następujący harmonogram wydawania posiłków: 
1) śniadanie: 8:30 – 8:45 Biedroneczki, 

  8:50 – 9:00 Gwiazdki i Smerfy, 
2) obiad:   12:00 – 12:20 Biedroneczki, 

  12:25 – 12:40 Gwiazdki i Smerfy, 
3) podwieczorek od 14:00. 

 
3. Przy organizacji żywienia obowiązują warunki higieniczne wymagane przepisami prawa 

odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego. 
 

10. Posiłki przygotowują dwie osoby: kucharka i pomoc kuchenna, których stanowiska pracy znajdują 
się w odległości 1,5 m od siebie. Jeśli praca wymaga mniejszego dystansu, zakładają maseczki lub 
przyłbice. W razie konieczności pracę kucharek wspiera intendent szkolny. 
 

4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań 
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higienę osobistą. 
Zapewnia się płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów, myje i dezynfekuje się 
stanowiska pracy, opakowania produktów. 
 

5. Produkty dostarczane do przygotowania posiłków są dezynfekowane i umieszczane we właściwych 
miejscach. Dezynfekcji dokonuje intendent szkoły. 
 

6. Spożywanie obiadów odbywa się w jadalni, zapewniającej prawidłowe warunki sanitarno-
higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. W miarę możliwości spożywanie posiłków 
odbywa się przy stolikach z rówieśnikami z danej grupy. 
 

7. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 
60°C. W przypadku czasowej przeszkody, np. w dostawie prądu, wielorazowe naczynia i sztućce 
myje się w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparza. 
 

8. W jadalni nie ma żadnych dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki, 
dekoracje.). 
 

9. Posiłki podawane są przez osobę wyznaczoną przez dyrektora szkoły, nie ma samoobsługi. 
 

10.  Blaty i poręcze krzeseł czyszczone są po każdorazowym korzystaniu przez stałą grupę. 
 
IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU 

 



1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych lub w izolacji. 
 

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

3. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 
pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów 
chorobowych, umieszczone w części szkolnej na I piętrze opisane „IZOLATORIUM”. 
 

4. Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni przedszkola zostali poinstruowani, że w 
przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni 
pozostać w domu, poinformować o tym dyrektora placówki i bezzwłocznie skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w 
razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 
zakażeni koronawirusem. 
 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 
infekcji dróg oddechowych, zostaje on odsunięty od pełnienia swoich obowiązków, powinien 
bezzwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 
uzyskać teleporadę medyczną i zgodnie z nią postępować. Na bieżąco śledzi się informacje 
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: 
https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących 
przepisów prawa, by mieć w tym względzie najnowszą wiedzę. 
 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, 
oraz zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola wprowadza się 
zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Ustala się listę osób przebywających 
w tym samym czasie w części/częściach budynku, w których przebywała osoba podejrzana o 
zakażenie i stosuje zalecenia zawarte w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych 
na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących 
się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
 

8. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 
 

Małgorzata Purcelewska  
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sikorzu 
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