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Procedura organizacji pracy Oddziału Przedszkolnego  

przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim 

w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki 

w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Rozdział 1 

Organizacja pracy oddziału przedszkolnego 

1. Budynek szkoły został podzielony na trzy strefy  i dla każdej z nich ustalono odrębny 

reżim sanitarny: 

1) Strefa rodzica. Do strefy rodzica przydziela się przedsionek; 

2) Strefa opieki. Do strefy opieki przydziela się sale dydaktyczne nr 25 i 26, salę 

zabaw - dolny korytarz, boisko szkolne¸ ogród Minecraft, plac zabaw; 

3) Strefa żywienia. Do strefy żywienia przydziela się kuchnię, magazyn, salę zabaw- 

dolny korytarz. 

2. Pracownicy mają wskazane stanowisko pracy  i strefę, w której mają prawo przebywać. 

3. Przed wznowieniem opieki przedszkolnej pracownicy przejdą szkolenia instruktażowe 

w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego na zajmowanym stanowisku pracy, 

przyjętymi procedurami, wytycznymi GIS. 

4. W strefie opieki dostępny jest telefon wewnętrzny do komunikowania się  

z pracownikami innej strefy. 

5. Nadzór nad zaopatrzeniem pracowników szkoły w środki ochrony i środki 

dezynfekujące  pełni indendent. 

6. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców - pracowników systemu 

ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw 

produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                

i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 29 kwietnia 

2020 roku.   Do szkoły przyjmuje się dzieci na podstawie deklaracji rodzica. /zał.nr 2/ 

7. W celu korzystania z oddziału przedszkolnego rodzic/prawny opiekun dziecka jest 

zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną deklaracji, zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych procedur. 

8. Decyzję o korzystaniu danego dziecka z oddziału przedszkolnego podejmuje dyrektor 

placówki po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału, do którego dziecko 

uczęszczało. 

9. O możliwości korzystania dziecka oddziału przedszkolnego rodzice/prawni 

opiekunowie są informowani przez wychowawców oddziałów. 

10. Dzieci przyprowadzone do oddziału przedszkolnego bez wcześniejszego 

poinformowania  nie będą przyjmowane. 
11. Zgodnie z wytycznymi GIS ustala się, że w grupie może przebywać do 12 dzieci                     

na jednego opiekuna w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego 

dystansu przestrzennego i zachowania min. 4 m2 na 1 dziecko i osobę. W szczególnych 

przypadkach liczba dzieci w grupie może być zwiększona o 2 dzieci w uzgodnieniu z 

organem prowadzącym. 

12. W związku ze zróżnicowaniem metrażu poszczególnych sal zajęć, dopuszczalna liczba 

dzieci może być mniejsza. 

13. Każdy rodzic/opiekun zgodnie z wytycznymi GIS jest zobowiązany                                               

do przyprowadzania do szkoły dziecka zdrowego, bez objawów chorobowych. Szkoła 

udostępnia termometr bezdotykowy, który znajduje się przy wejściu do szkoły,  w celu 

dokonania przez uprawnionego pracownika kontroli temperatury ciała dziecka.  
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14. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wyrazić pisemną zgodę na pomiar 

temperatury ciała dziecka zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszych procedur. 

15. W okresie epidemii oddział przedszkolny jest czynny w godzinach od 7.00 do 17.00. 

Ustala się godziny wejścia do szkoły, tj. dzieci będą przyprowadzane od godziny  7.30   

do godziny 8.30, a odbierane nie później niż do godziny 17.00. Po godzinie 17.00 

szkoła jest zamykana.  

16. Dziecko do szkoły przyprowadza lub odbiera ze szkoły jeden rodzic/opiekun, który jest 

zobowiązany stosować się do wytycznych GIS z dnia 30 kwietnia 2020 roku                            

i MEN, MZ, GIS z dnia 29 kwietnia 2020 roku. Dziecko odbierane jest ze  „strefy 

rodzica”, w której nie może przebywać równocześnie więcej niż 1 rodzic/opiekun + 

dziecko.  

17. Personel pomocniczy dyżurujący przy szatni  weryfikuje, czy dziecko nie posiada 

zbędnych przedmiotów  i zabawek – zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 29 

kwietnia 2020 roku „Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego”.  Jeżeli dziecko posiada takie 

przedmioty, rodzic proszony jest o niepozostawianie ich w szkole. 
18. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Każda osoba wchodząca do budynku 

szkoły jest zobowiązana do przeprowadzenia dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją GIS. 

Ponadto osoba wchodząca zobowiązana jest nosić maseczkę/przyłbicę zakrywającą 

nos i usta. Osoby nieposiadające zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczane do budynku 

szkoły. 

19. Sekretariat czynny jest bez osobistego kontaktu z interesantami, zalecany jest kontakt 

telefoniczny lub mailowy. Dokumenty wpływające do sekretariatu pozostawia się  

w kwarantannie na okres 3 dni. 

20. Pracownicy dyżurujący przy wejściu do szkoły w określonych godzinach zostają 

zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, 

ewentualnie przyłbice. 

21. Przy wejściu do szkoły udostępnia się płyn do dezynfekcji i instrukcję prawidłowej 

dezynfekcji rąk, rękawice ochronne - instrukcja GIS. 

22. W toaletach umieszcza się instrukcję GIS mycia i dezynfekcji rąk. 

23. W czasie dnia pracy dokonuje się kontroli stanu środków czystości w toaletach                       

i sprawdza się ilość płynu dezynfekującego w dozownikach.  

24. W przypadku trudności z wykonaniem dezynfekcji pracownik jest zobowiązany 

bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Dyrektora Szkoły. 

25. W ogrodzie Minecraft i na placu zabaw  może przebywać tylko jedna grupa, a po jej 

powrocie sprzęt  musi zostać zdezynfekowany, aby mogły korzystać kolejne grupy 

zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

26. Do czasu przeprowadzenia dezynfekcji ogród Minecraft, plac zabaw  ogradza się taśmą                                 

lub wywiesza się informację o zakazie wstępu.  

27. Pracownicy, zgodnie z przydziałem obowiązków, raportują stan prac porządkowych             

i dezynfekujących.   

28. Szkoła ustala ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami (telefon do rodzica                                    

i bezzwłoczne poinformowanie  Dyrektora Szkoły), które będą wykorzystane                                

w przypadku pojawienia się u wychowanka objawów choroby (kaszlu, duszności, 

problemów z oddychaniem, podwyższonej temperatury, zmęczenia).  

29. Wyznacza się pomieszczenie do tzw. izolacji - sala nr 28 (gabinet logopedyczny) - 

wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący - w którym będzie 

przebywało odizolowane dziecko pod nadzorem wyznaczonego pracownika                                     

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  
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30. Pracownicy z grup ryzyka w miarę możliwości nie są angażowani w zajęcia opiekuńcze 

z dziećmi. 

31. Pracownik, który wykazuje objawy chorobowe (kaszel, duszności, problemy                            

z oddychaniem, podwyższoną temperaturę, zmęczenie), nie może podjąć pracy                      

i bezzwłocznie informuje o tym fakcie Dyrektora Szkoły.  

32. Placówka w przedsionku przy wejściu zamieszcza numery telefonów do organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 

dotyczącą  postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem -                                      

tel. 800 190 590 lub do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - tel. 25 758 22 32, lub 

powiadomienie 999 albo 112 (plakat MZ - załącznik nr 10). 

 

 

 

Rozdział 2 

Personel sprzątający i pomocniczy w szkole 

(zwany dalej personelem) 

 

1. Przed przystąpieniem do pracy personel  zostaje zapoznany z obowiązującą organizacją 

pracy w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły w zawiązku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. Personel zostaje zapoznany z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia       

30 kwietnia 2020 roku dla  oddziałów przedszkolnych.                        

3. Personelowi w szkole zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności: 

a) założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta /przyłbicy, 

b) mycie i dezynfekcję rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki, 

c) usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do wyznaczonego pojemnika. Maseczki 

i rękawiczki należy usuwać zgodnie z instrukcją, która stanowi załącznik nr 6 i 7 do 

procedury, 

d) unikania dotykania oczu, nosa i ust podczas prac. Dotknięcie oczu, nosa lub ust 

zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni                         

na siebie, 

e) po zakończonej pracy należy umyć ręce i dokonać dezynfekcji zgodnie z instrukcją, 

która stanowi załącznik nr 8 i 9 do procedury. 

4. Dyrektor wyznacza pomieszczenia i sale, które będą sprzątane przez pracownika. 

Pracownik bez zgody dyrektora nie dokonuje zmian przydziału pomieszczeń 

sprzątanych. 

5. Przed przystąpieniem do dezynfekcji przy użyciu środka dezynfekującego należy 

zapoznać się z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu środka                              

do dezynfekcji i ściśle ich przestrzegać.  

6. Po dezynfekcji pomieszczenie należy wywietrzyć, a czas wietrzenia nie może być 

krótszy niż określony przez producenta środka dezynfekującego. 

7. Pracownik dezynfekuje: 

a) ciągi komunikacyjne, 

b) toalety,  

c) dozowniki,  

d) powierzchnie dotykowe, takie jak: 

 poręcze,  

 klamki,  

 włączniki, 
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 klawiatury, 

 powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach, szafki, biurka, krzesła,  

 pomoce dydaktyczne wykorzystywane do zająć opiekuńczych,  

 zabawki ( tylko te, które można skutecznie uprać lub dezynfekować). 

8. Personel powinien zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni 

szkoły wynoszący min. 1,5 m.  

9. Dyrektor zobowiązuje personel do potwierdzenia wykonania czynności przez złożenie 

podpisu na raporcie, który stanowi załącznik nr 3. 

 
Rozdział 3 

Personel obsługi żywienia zbiorowego w szkole 

 

1. Personel obsługi żywienia zbiorowego jest zobowiązany stosować dotychczasowe  

wymagania określone przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego oraz  stosować szczególne środki ostrożności dotyczące  zabezpieczenia 

epidemiologicznego. 

2. Personel zostaje zapoznany z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia      

30 kwietnia 2020 roku dla oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. 

3. Zobowiązuje się intendenta do bieżącego śledzenia informacji  i wytycznych 

przezywanych przez GIS i MEN dotyczących pracy oddziałów przedszkolnych                            

w czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły w zawiązku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Informacje te bezzwłocznie należy 

przekazać Dyrektorowi Szkoły. 

4. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia istotne jest przestrzeganie zasad higieny 

oraz bezpieczeństwa produkcji, kupna, dostarczania oraz przygotowywania żywności. 

Dokładna obróbka termiczna niszczy wirusa, ponieważ koronawirus ulega zniszczeniu, 

gdy zastosuje się odpowiednią kombinację czasu i temperatury, np. 60 st. C przez 30 

min. Tak więc w przypadku mięsa, produktów surowych typowa obróbka cieplna 

eliminuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne, w tym również COVID-19. Sposobem 

na pozbycie się wirusa jest dezynfekcja. 

5. Wymagane jest bezwzględne przestrzeganie procedur HACCP. Personel obsługi 

żywienia zbiorowego jest zobowiązany przed przystąpieniem do pracy do ponownego 

zapoznania się z obowiązującą w szkole procedurą HACCP. 

6. Należy zachować wzmożone zasady higieny – obowiązuje właściwe mycie rąk, 

dezynfekcja. 

7. Personel obsługi żywienia zbiorowego zobowiązany jest do korzystania ze środków 

ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez pracodawcę. 

8. Należy wyrzucać opakowania zewnętrzne przed umieszczeniem produktu na półce,   

ale zachowywać istotne informacje, np. datę przydatności do spożycia,                                                    

a przed rozpoczęciem przygotowywania lub gotowania żywności, jak również po jej 

przygotowaniu należy umyć ręce ciepłą wodą i mydłem, a następnie zdezynfekować. 

9. Posiłki takie jak np. zupy należy doprowadzić do wrzenia tak, aby zyskać pewność, że 

osiągnęły one temperaturę 70 st. C. Inne dania należy odgrzewać do temperatury 

powyżej 70 st. C. 

10. Personel jest zobowiązany dodatkowo do częstego mycia rąk i dezynfekcji,  

w szczególności:  

a) przed rozpoczęciem pracy; 

b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia - ugotowana, upieczona, usmażona; 

c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną; 
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d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami; 

e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; 

f) po skorzystaniu z toalety; 

g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa; 

h) po jedzeniu, piciu. 

11. Personelowi obsługi żywienia zbiorowego w szkole zaleca się zachować dodatkowe 

środki ostrożności: 

a) założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta 

/przyłbicy, 

b) umycie i dezynfekcję rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek                                   

i maseczki, 

c) usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do wyznaczonego pojemnika. 

Maseczki   i rękawiczki należy usuwać zgodnie z instrukcją, która stanowi załącznik 

nr 6  i 7 do procedury, 

d) unikanie dotykania oczu, nosa i ust podczas prac. Dotknięcie oczu, nosa lub ust 

zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni 

na siebie. 

12. Po zakończonej pracy należy umyć ręce i dokonać dezynfekcji zgodnie z instrukcją, 

która stanowi załącznik nr 8 i 9 do procedury. 

13. Wielorazowe naczynia i sztućce należy wyparzyć. 

14. W przypadku kontaktu z dostawcami należy zachować dystans społeczny wynoszący              

min. 2 m. Podczas kontaktu z dostawcą zewnętrznym pracownik obowiązkowo posiada 

rękawiczki i maseczkę.  Dostawca nie powinien być wpuszczany do pomieszczeń 

szkoły. 

15. Lodówki i blaty kuchenne powinny być czyszczone regularnie, choć częściej niż zwykle 

z użyciem detergentów. 

16. Przed przystąpieniem do dezynfekcji przy użyciu środka dezynfekującego należy 

zapoznać się z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu środka                            

do dezynfekcji i ściśle ich przestrzegać.  

17. Po dezynfekcji pomieszczenie należy wywietrzyć, a czas wietrzenia nie może być 

krótszy niż określony przez producenta środka dezynfekującego, zgodnie z informacją 

na  opakowaniu środka do dezynfekcji. 

18. Personel obsługi żywienia zbiorowego dezynfekuje: 

a) ciągi komunikacyjne, 

b) toalety,  

c) dozowniki,  

d) oraz 

 poręcze,  

 klamki,  

 włączniki. 

19. Personel obsługi żywienia powinien zachować dystans społeczny między sobą  

w każdej przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m.  

20. Zobowiązuje się personel żywienia do potwierdzenia wykonania czynności podpisem 

na raporcie, który stanowi załącznik nr 4, a następnie przekazania wypełnionego 

formularza intendentowi.   

21. Zobowiązuje się intendenta do dokonywania weryfikacji i gromadzenia dokumentacji    

z prac dezynfekcyjnych.   
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Rozdział 4 

Nauczyciele i personel pomocniczy sprawujący opiekę nad wychowankami  

 
1. Nauczyciele i personel pomocniczy zostaje zapoznany z wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 

MEN, MZ, GIS z dnia 29 kwietnia 2020 r. „Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w  szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego”. 

2. Nauczyciele zostają zobowiązani do przeprowadzenia z dziećmi zajęć, podczas których 

będą omówione zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce   i wyjaśnione 

powody, dla których zostały wprowadzone. 

3. Nauczyciel przygotowuje salę do zająć opiekuńczych poprzez usunięcie z sali 

przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować                        

(np. pluszowe zabawki). 

4. Nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć opiekuńczych weryfikuje, czy pomieszczenie 

było dezynfekowane, co zostało potwierdzone przez personel sprzątający                                          

w załączniku nr 3 i potwierdza to w załączniku nr 5. 

5. Personel pomocniczy weryfikuje, czy dziecko nie zabrało do sali, w której sprawowana 

jest opieka,  przedmiotów lub zabawek, które nie są własnością szkoły. 

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

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

7. Nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.  

8. W sali, w której odbywają się zajęcia, nauczyciel umieszcza instrukcje: 

a)  mycia rąk:   https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/  

b) dezynfekcji rąk:   https://gis.gov.pl/aktualności/jak-skutecznie-dezynfekowac-

rece/  

c) prawidłowego zdejmowania maseczki:    https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-

prawidlowo-nalozyc-i-zdiac-maseczke/  

d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek: 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdiac-

rekawice/ 

9. Nauczyciel organizuje zabawy, które nie generują większych skupisk dzieci w jednym 

miejscu. 

10. Nauczyciel nie może organizować wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku. 

11. Nauczyciel może organizować wyjścia na boisko szkolne oraz do szkolnego  ogrodu 

Minecraft i plac zabaw według ustalonego  harmonogramu.  

12. Nauczyciel dokonuje termometrem bezdotykowym pomiaru temperatury ciała 

wychowanka w przypadku pojawienia się objawów chorobowych. Wyniki 

prawidłowych temperatur (poniżej 37 st. C) nie podlegają odnotowaniu.  Badanie 

temperatury ciała wychowanka może być wykonane u dzieci, których rodzic wyraził 

zgodę – załącznik nr 1. 

13.  Nauczyciel, który w czasie zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, 

obręcze, przekazuje je do systematyczniej dezynfekcji.  

14. Nauczyciel wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę                       

i prowadzi gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach. Nauczyciel jest 

zobowiązany do potwierdzenia wykonania czynności, składając podpis na raporcie, 

który stanowi załącznik nr 5 

15. Dyrektor wyznacza nauczycielowi pomieszczenia i sale, w których będą przez niego 

prowadzone zajęcia. Nauczyciel bez zgody dyrektora nie dokonuje zmian pomieszczeń 

w porozumieniu z innym pracownikiem.  
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16. Nauczyciel, sprawując opiekę nad wychowankami, korzysta z jednej sali i nie 

dopuszcza do przemieszczania się dzieci do innych sal.  

17. Nauczyciel jest zobowiązany do obserwacji dzieci będących pod jego opieką                                

pod kontem zdrowotnym. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy 

odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu   

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. O fakcie 

odizolowania dziecka należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora. 

18. Personel pomocniczy skierowany do organizacji przyprowadzania i obierania dzieci 

zobowiązany jest do posiadania maseczek, przyłbic i rękawic. 

 
Rozdział 5 

Procedury zapobiegawcze w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 5 

w Mińsku Mazowieckim 

 

Przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem pracowników szkoły powinno się stosować 

do następujących wytycznych: 

1. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu 

i skontaktować się z infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą postępowania 

w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: tel. 800 190 590 lub  PSSE w Mińsku 

Mazowieckim tel. 25 7582232, 25 7586378, lub zrealizować powiadomienie  

tel. 999 albo 112 (plakat MZ zał nr 10) i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

2. 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. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania                                

na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 

należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do 

domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na 

transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe 

odizolowanie go od innych osób.   

4. Dyrektor Szkoły stosuje wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne 

na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszące się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

5. Należy wstrzymać przyjmowanie wychowanków, powiadomić właściwą 

miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle                           

do wydawanych instrukcji i poleceń. 

6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, 

przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oddziału 

przedszkolnego oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych przez pracownika 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc 

pod uwagę zaistniały przypadek. 

8.         Ustalenie listy pracowników oraz wychowanków obecnych w tym samym czasie  

w części/częściach obiektu, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie  
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i zalecenie stosowania się do  wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym oraz realizacja zaleceń wydanych przez PSSE. 

 

 

Przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem dziecka w Oddziale Przedszkolnym  powinno 

się stosować do następujących wytycznych: 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu należy natychmiast powiadomić rodziców 

wychowanka. 

2. Rodzic powinien  jak najszybciej zadzwonić na specjalną całodobową infolinię 

Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą postępowania w sytuacji podejrzenia 

zakażenia koronawirusem: tel. 800 190 590 lub do PSSE  

tel. 25 7582232, 25 7586378, lub zrealizować powiadomienie tel.  999 albo 112 (plakat 

MZ załącznik nr 10).  

3. Dziecko powinno oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu,                         

w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych dzieci.   

4.         Dyrektor ustala obszar, w którym poruszał się i przebywał wychowanek. Zarządza 

przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami szkoły oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5.      Ustalenie listy pracowników oraz wychowanków obecnych w tym samym czasie  

w części/częściach obiektu, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie  

i zalecenie stosowania się do  wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym oraz realizacja zaleceń wydanych przez PSSE. 

6.     Jeżeli zaistnieją zdarzenia na danym terenie szkoły mające przesłanki zagrożenia 

zdrowia dzieci, dyrektor powinien niezwłocznie podjąć działania chroniące zdrowie 

dzieci przed następstwami tych zdarzeń – w tym celu może wystąpić do organu 

prowadzącego z wnioskiem o zawieszenie zajęć na czas oznaczony. W razie 

konieczności dyrektor uruchamia procedurę zamknięcia placówki i stosuje się                             

do wytycznych PSSE i organu prowadzącego. 
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Załącznik nr 1 

 
Procedura organizacji pracy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim  

w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

 

 

…………………………………..     ……………………………. 

…………………………………            (miejscowość i data) 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna  

prawnego dziecka uczęszczającego  

do oddziału przedszkolnego) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA 

 

 

 Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 

dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 

form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej  

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374, i 567), oświadczam, 

że wyrażam zgodę na pomiar przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku 

Mazowieckim temperatury ciała mojego dziecka ………………………………………………, 

jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych na terenie szkoły. 

 

 

…………………………………….. 

         (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego  

z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, adres: ul. Małopolska 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@sp4mm.edu.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Pełna treść klauzuli informacyjnej, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie  

art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dostępna jest na stronie internetowej  

sp5minskmaz.edu.pl/BIP/ 

 

 

 

 

 

mailto:iod@sp4mm.edu.pl
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Załącznik nr 2 

 
Procedura organizacji pracy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim  

w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

 

Deklaracja rodzica / prawnego opiekuna, który ubiega się o przekazanie dziecka pod 

opiekę oddziału przedszkolnego w okresie stanu epidemii ogłoszonego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem COVID-19  

    

  Imię i nazwisko dziecka  ……………………………………..                                                                               

Grupa…………………………………… 

 

1. Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że 

1) jestem  rodzicem pracującym, który nie ma możliwości pogodzenia pracy  

z opieką nad dzieckiem w domu. 

2) wykonuję zawód rekomendowany w wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej w związku z 

otwarciem przedszkoli, tj. jestem pracownikiem realizującym zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19 (systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,  handlu i 

przedsiębiorstw produkcyjnych) 

3) dziecko jak i jego rodzic/opiekun lub inni domownicy, w okresie  ostatnich 14 dni:  

a) nie mieli  kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie COVID 19,  

b) nie przebywają na kwarantannie.  

…………………………….                                                                                                                                  

  data i podpis rodziców 

 

2. Zapoznałem /zapoznałam się z zamieszczoną na stronie szkoły  Procedurą organizacji 

pracy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim 

w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

3. Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie 

przedszkola, pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz 

zastosowanych środków ochronnych, nie można wykluczyć możliwości zakażenia wirusem  

COVID-19.  

 

…………………………….                                                                                                                                  

    (data i podpis rodziców) 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego  

       z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, adres: ul. Małopolska 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@sp4mm.edu.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Pełna treść klauzuli informacyjnej, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie  

art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dostępna jest na stronie internetowej  

sp5minskmaz.edu.pl/BIP/ 

mailto:iod@sp4mm.edu.pl


11 

 

 

Załącznik nr 3 
Procedura organizacji pracy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim  

w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

 

Raport /personel sprzątający  i pomocniczy/ 

 
Dezynfekowane powierzchnie Data, podpis pracownika potwierdzający 

dezynfekcję pozycji 

uwagi 

Data 

…….. 

Data 

…….. 

Data 

…….. 

Data 

………. 

Data 

……… 

 

ciągi komunikacyjne       

toalety  

 

      

klamki w salach nr 25 i 26 

 

      

klawiatura i myszka salach nr 

25 i 26 

      

monitor w salach 25 i 26       

włączniki w salach nr 25 i 26 

 

      

poręcz wejścia do szkoły 

 

      

blaty, szafki, krzesła w salach 

nr25 i 26 

      

biurka w salach  nr 25 i 26       

szyby w drzwiach        

obudowa kaloryfera w salach  

nr 25 i 26  

      

pomoce dydaktyczne salach  

nr 25 i 26 

      

wietrzenie po dezynfekcji sal  

nr 25 i 26 
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Załącznik nr 4 
Procedura organizacji pracy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim  

w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

Raport /personel obsługi żywienia zbiorowego 

 
Dezynfekowane powierzchnie Data, podpis pracownika potwierdzający 

dezynfekcję pozycji 

uwagi 

Data 

….. 

Data 

…. 

Data 

…. 

Data   

… 

Data 

… 

 

ciągi komunikacyjne       

toaleta w kuchni 

 

      

dozowniki w kuchni       

klamki w kuchni 

 

      

lodówki       

włączniki w pomieszczeniach  

 

      

poręcze  przy schodach 

 

      

Blaty, szafki, krzesła w kuchni       

szyby w drzwiach        

obudowa kaloryfera kuchni       

wietrzenie po dezynfekcji 

pomieszczeń kuchennych 
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  Załącznik nr 5 
Procedura organizacji pracy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim  

w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

 

 

Raport nauczyciele i personel pomocniczy 

 
Dezynfekowane powierzchnie  Data , podpis pracownika potwierdzający 

dezynfekcję pozycji 

 Data 

….. 

Data 

…. 

Data 

…. 

Data 

… 

Data 

… 

Uwagi 

Weryfikacja dezynfekcji sali z 

poprzedniego dnia …. 
      

Ćwiczenia  z dziećmi prawidłowego 

mycia i dezynfekcji rąk 

 

      

Weryfikacja posiadania instrukcji 

mycia i dezynfekcji rąk w  salach 

      

Pomiar temperatury ciała       

Wietrzenie sal lekcyjnych  i 

prowadzenie gimnastyki śródlekcyjnej 

przy otwartych oknach godz… 

      

godz….       

godz….       

godz….       

godz….       

godz….       

godz….       

godz….       

godz….       
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Załącznik nr 6  
Procedura organizacji pracy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim  

w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 
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Załącznik nr 7 
Procedura organizacji pracy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim  

w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 
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Załącznik nr 8 

Procedura organizacji pracy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim  

w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 
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Załącznik nr 9  
Procedura organizacji pracy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim  

w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 
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Załącznik nr 10 

Procedura organizacji pracy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w 

Mińsku Mazowieckim w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w zawiązku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

 
 

 
 


