
PROCEDURA  

DOTYCZĄCA  ORGANIZACJOI  OPIEKI   

w  SZKOLE PODSTAWOWEJ  im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach 

1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych. 

2. Dyrektor dba o ograniczenie rotacji nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi. 

3. Od 25 maja 2020 placówka pełni funkcje opiekuńcze, dla dzieci, których rodzice 

muszą wrócić do pracy. 

4. Realizowanie podstawy programowej w dalszym ciągu obywać się będzie w formie 

zdalnej dla wszystkich uczniów. 

5. Mając świadomość zagrożenia jakie niesie ze sobą koronawirus, rodzic przyprowadza 

dziecko do placówki na własną odpowiedzialność. 

6. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci  

7. W sali, w której przebywa grupa, usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie zdezynfekować. 

8. Sala będzie wietrzona co dwie godziny. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do 

placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić tylko do 

strefy rodzica mają zachować dystans społeczny w odniesieniu 

do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m. 

10. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z odrębnymi 

procedurami. 

11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzić dziecka do placówki. 

12. Przebywanie osób z zewnątrz ograniczone jest do koniecznego minimum 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona na usta i nos, rękawiczki, 

dezynfekcja rąk, tylko zdrowe osoby). 

13. Każdego dnia, przed wejściem do szkoły dzieci będą miały mierzoną temperaturę 

bezdotykowym termometrem, jeżeli temperatura ciała przekroczy 37,0 dziecko nie 

zostanie przyjęte do oddziału. 

14. W przypadku symptomów choroby dziecko zostanie odizolowane od grupy 

w wydzielonym miejscu, a rodzice  niezwłocznie je odbiorą. 

15. Nie będą odbywały się wyjścia poza obręb placówki. Dzieci mogą korzystać jedynie 

z boiska zewnętrznego. 

16. Każdego dnia sala, zabawki, stoły, i.in. będą dezynfekowane zalecanymi preparatami. 

17. W szkole zostały wyłączone źródełka wody pitnej. 

18. Rodzice są zobowiązani do przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie 

zdrowia dziecka. 

19. Każdy z rodziców zostanie zobowiązany do wypełnienia karty zgłoszenia  

20. Każda sala zostanie wyposażona w płyn do dezynfekcji,  

21. Plac zabaw będzie dezynfekowany po zakończonych zajęciach. 


