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Regulamin bezpieczeństwa w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej             

na czas epidemii COVID-19 

 

1.  Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci zachowują dystans społeczny 

wynoszący 2 metry. Przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

2. Przed wejściem do budynku wyznaczona osoba przez dyrektora, która jest zabezpieczona 

w środki ochrony osobistej(maseczki, rękawiczki) mierzy temperaturę dziecku na wejściu,     

w obecności rodzica, wprowadza dziecko do szatni. Jeśli rodzic chce wejść do szatni               

z dzieckiem, jemu także zostaje zmierzona temperatura. 

3. W szatni osoba wskazana przez dyrektora odbiera dziecko i przeprowadza do sali. 

4. Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej na stałe sali. Do grupy przydzieleni są w 

miarę możliwości ci sami opiekunowie. Przestrzeń w której przebywają dzieci jest nie 

mniejsza niż 4 m
2
 na jedno dziecko i opiekuna. 

5. Z powodu bardzo ograniczonej ilości dzieci, które mogą być w sali, w pierwszej kolejności 

będą przyjmowane dzieci, których oboje rodziców pracują i nie mają jak zapewnić im opieki. 

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać 

się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły 

niepotrzebnych przedmiotów. 

6. Usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. Pozostałe 

wyposażenie jest regularnie i dokładnie dezynfekowane. 

7. Panie kucharki przygotowują posiłek, umieszczają go w jadalni,kucharki nie kontaktują się 

bezpośrednio z dziećmi, wychowawcami i pozostałymi pracownikami obsługi.  

8. Na jadalni opiekę nad dziećmi pełni ten sam opiekun, który jest z dziećmi w sali. Po 

każdym wydaniu posiłków dezynfekowane są blaty stołów i krzesła. Naczynia wielorazowe 

oraz sztućce wyparzane są w odpowiedniej temperaturze. Grupy dzieci nie spotykają się w 

jadalni na wspólnym posiłku. 

9. Przy głównych wejściach, w toaletach i w kuchni zamieszczone są plakaty informacyjne: 

jak skutecznie myć ręce i je dezynfekować, jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice, jak 

prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę (instrukcje stosowania). 

10. Personel i dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem po przyjściu, przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. 

11. Sale są wietrzone co godzinę lub w czasie zajęć w razie potrzeby.  

12. Po zakończonej pracy sale, korytarze, szatnie są wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. 

13. Dzieci będą mogły korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi, pod nadzorem 

swojego opiekuna. 

14. W szkole zapewniona zostaje organizacja pracy, która uniemożliwia kontakt ze sobą 

poszczególnych grup, zarówno na terenie budynku jak i na zewnątrz. Nie organizuje się 

żadnych wyjść poza teren szkoły.  
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15. Do placówki mogą uczęszczać jedynie zdrowe dzieci, przyprowadzane przez zdrowe 

osoby. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, nie wolno posyłać 

dziecka do szkoły.  

16. Szkoła zapewnia szybką komunikację z rodzicami/opiekunami dziecka. Preferowany 

sposób komunikacji to kontakt telefoniczny. Rodzic będzie poinformowany, w której grupie 

będzie przebywało jego dziecko, z jakim opiekunem w danym dniu, oraz będzie miał podany 

numer telefonu danego opiekuna. 

17. Aby odebrać dziecko, rodzic uprzednio dzwoni do opiekuna i ustala godzinę odbioru 

dziecka. 

18. Pomiary temperatury wykonywane są za pomocą termometrów bezdotykowych. 

Rodzice/opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury dziecka. W przypadku 

braku zgody rodzica/opiekuna na pomiar temperatury szkoła odmawia przyjęcia dziecka na 

zajęcia. Dodatkowe pomiary temperatury wykonywane są w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych. Dziecko przejawiające niepokojące objawy 

chorobowe zostaje odizolowane od reszty grupy w odrębnym pomieszczeniu wyznaczonym 

przez dyrektora.Niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów. Do momentu odebrania 

dziecka przez rodzica/opiekuna pozostaje ono pod opieką wyznaczonej osoby. 

19. Izolatorium jest oznaczone i wyposażone w indywidualne środki ochrony osobistej. 

20. Poza nauczycielami wyznaczonymi do zajęć opiekuńczo-wychowawczych i pozostałymi 

pracownikami w gotowości do podjęcia pracy pozostają nauczyciele Zespołu Placówek 

Oświatowych. 

21. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w razie 

konieczności w indywidualne środki ochrony osobistej - rękawiczki jednorazowe, maseczki, 

przyłbice, fartuchy. Wyposażenie ochrony osobistej wykorzystuje się adekwatnie do 

zaistniałej sytuacji. 

22. Pracownicy wchodzący do budynku zobowiązani są do skorzystania z płynu 

dezynfekującego do rąk. Do pracy w szkole zostaje dopuszczony wyłącznie personel nie 

wykazujący objawów chorób zakaźnych. Przed przystąpieniem do pracy pracownicy 

wykonują pomiar temperatury przy zachowaniu środków ostrożności. W przypadku 

podejrzenia wystąpienia choroby pracownik zostaje umieszczony w Izolatorium. Wprowadza 

się procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem.  

23. Przebywanie osób trzecich w przedszkolu zostaje ograniczone do minimum z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Mogą one wejść do budynku przedszkola 

jedynie za zgodą dyrektora lub wicedyrektora. 

 

 

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

                              ( dyrektor szkoły) 
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Ważne Informacje 

 

 Szkoła będzie otwarta, jeśli utworzy się przynajmniej pięcioosobowa grupa dzieci, 

 Przedszkole będzie czynne od 7.30 do 16.30, 

 Dzieci z klas 1-3  będą przebywać na terenie szkoły tyle godzin ile miało w danym 

dniu lekcji w normalnym trybie nauki. Może być wydłużony czas pobytu dziecka, dla 

tych dzieci, które korzystały ze świetlicy szkolnej. 

 W klasach 1-3 będą to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z elementami zajęć 

dydaktycznych. W związku z powyższym informuję Państwa, że realizacja 

podstawy programowej ze wszystkimi uczniami będzie nadal bez zmian 

odbywała się   w formie zdalnej w postaci nauczania domowego. Zajęcia te będą 

realizowane przez  nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców 

zgodnie  z zasadami obowiązującymi dotychczas. Natomiast zajęcia opiekuńczo – 

wychowawcze na terenie szkoły mogą być realizowane przez innych 

pracowników dydaktycznych. Preferuje się, aby dziećmi opiekowali się 

nauczyciele świetlicy, pedagog, bibliotekarz lub inny nauczyciel. W zależności od 

ilości dzieci, grupy mogą być mieszane (nie z jednego rocznika). Proszę pamiętać, 

że opiekunowie nie mają dostępu do dziennika elektronicznego Państwa i nie 

będą mieli możliwości uzyskać poleceń aby wykonywać je z dziećmi.   

 Obowiązuje kontakt telefoniczny z wychowawcą grupy, dyrektorem lub 

wicedyrektorem (tel. 18 33 13 096). 

 Informujemy, że z sal zostały usunięte przedmioty, których nie da się zdezynfekować. 

Pozostałe będą systematycznie poddawane dezynfekcji. 

 Szkoła została zabezpieczone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. 

 Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad higieny zarówno wobec dzieci jak              

i siebie, aby pobyt Państwa dzieci w naszym przedszkolu był bezpieczny.  

 


