
 

PROCEDURA 

DOTYCZĄCA ORGANIZACJI DZIAŁANIA  

ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS 0-III 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLIBORZU 

W OKRESIE EPIDEMII 

  

 

1. Organizacja opieki  

a) Szkoła organizuje opiekę dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas  

I-III na świetlicy szkolnej, w dni robocze w godzinach od 6.45 do 15.30. 

b) Grupa dzieci z klas 0-III (do 12 osób) przebywać będzie w pomieszczeniu 

świetlicy szkolnej lub innym wskazanym przez dyrektora szkoły, w której 

przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć wynosi więcej niż 4 m
2 

na 1 dziecko i 

opiekuna. Sala wyposażona będzie w niezbędną ilość sprzętów i zabawek, które 

łatwo można zdezynfekować. 

c) Do grupy przyporządkowani są stali opiekunowie. 

d) Spośród pracowników obsługi wyznaczona jest 1 osoba (pomoc) do ewentualnego 

wsparcia opiekuna grupy (odbieranie dzieci od rodziców, opieka nad dziećmi 

korzystającymi z toalety). Osoba ta nie może kontaktować się z pozostałymi 

pracownikami szkoły. 

e) Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki (i z placówki) żadnych 

przedmiotów i zabawek, oprócz drugiego śniadania. 

f) Sala będzie wietrzona przynajmniej 1 raz na godzinę. 

g) Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dziecko pod drzwi placówki, zachowując 

dystans do pracowników, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry, 

gdzie sprawdzana jest temperatura dziecka, stamtąd jest ono odbierane przez 

pomoc, dyżurującą w holu szkoły. 

h) Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko musi być zdrowy, dziecko także bez 

objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. 

i) Rodzic/opiekun, który wyraża potrzebę przyprowadzenia dziecka na zajęcia 

opiekuńcze, musi wypełnić kwestionariusz, w którym: 

- potwierdza aktualność danych kontaktowych (nr tel.) do rodziców/opiekunów, 

- wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecka, 

- potwierdza brak kontaktu z osobami będącymi w kwarantannie lub w zaleconej 

przez służby epidemiologiczne izolacji w warunkach domowych. 

j) W przypadku zauważenia u dziecka objawów chorobowych, dziecko będzie 

odizolowane w pomieszczeniu przylegającym do świetlicy szkolnej, a rodzic 

zobowiązany będzie do natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły. 

k) W razie sprzyjających warunków atmosferycznych możliwe jest jedynie wyjście 

dzieci z opiekunem na plac zabaw znajdujący się na terenie szkoły, który przed 

zabawą, w trakcie jej oraz po zabawie zostanie zdezynfekowany. 

l) W szkole jest prowadzona codzienna ewidencja osób przebywających na terenie 

placówki. 



 

 

2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

a) Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko na zajęcia opiekuńcze powinien mieć 

zakryte usta i nos. 

b) Dziecko po wejściu na zajęcia opiekuńcze i ściągnięciu odzieży wierzchniej, myje 

ręce wodą z mydłem, wg instrukcji umieszczonej nad zlewem. Czynność tę 

powtarza wielokrotnie w ciągu dnia, szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza i skorzystaniu z toalety. 

c) Pracownik obsługi – wyznaczona pomoc przeprowadza co 2 godziny dezynfekcję 

powierzchni dotykowych, blatów, krzesełek, zabawek w sali, w toalecie oraz w 

miejscach prowadzących do toalety i wyjścia z budynku. Każdorazowo potwierdza 

wykonanie tych czynności w „Karcie przeprowadzania czynności 

dezynfekcyjnych”. 

d) Personel opiekujący się dziećmi zaopatrzony jest w: 

- fartuchy jednorazowe z długim rękawem, 

- jednorazowe rękawiczki, 

- maseczki na usta i nos/przyłbice, 

- termometr bezdotykowy. 

 

3. Gastronomia 

a) Dzieci spożywają obiad jednorazowymi sztućcami dostarczany przez ajenta                     

w jednorazowych pojemnikach. 

b) Obiad jest spożywany w pomieszczeniu przylegającym do świetlicy. 

c) Przed korzystaniem z posiłków i po blaty stołów i poręcze krzeseł są czyszczone          

z użyciem detergentu. 

 

4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu szkoły 

a) Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. 

b) Do opieki nad dziećmi nie angażuje się pracownika powyżej 60. roku życia lub                  

z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

c) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-

19 stosuje się procedurę wprowadzoną Zarządzeniem Dyrektora z dn. 24 marca 

2020 r.  

d) W przypadku, gdy na terenie szkoły przebywała osoba podejrzana o zakażenie, 

należy niezwłocznie poinformować powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. 

e) Należy także przekazać listę osób przebywających na terenie placówki w tym 

samym czasie, co osoba zakażona lub podejrzana o zakażenie. 

 


