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20 maj 2020  r.



§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie ZSO 5 w 

okresiepandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników ZSO5 oraz rodziców/ 

opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do klas I-III w SP 23. 

2. Celem procedur jest: 

a. ustalenie zasad funkcjonowania klas I-III w związku z nałożeniem 

na szkoły obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego, 

b. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19, 

c. usystematyzowanie działań pracowników szkoły oraz dyrektoraw celu zachowania 

bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę podczas zagrożenia epidemiologicznego. 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować 

ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic/opiekun prawny, decydując się na udział 

dziecka w zajęciach na terenie szkoły, jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE 

(załącznik nr 5i nr 6). 

4. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o: 

 szkole – należy przez to rozumieć oddziały edukacji wczesnoszkolnej – klasy I-III 

w SP nr 23, w ZSO nr 5, 

 Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora ZSO nr 5 

 Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dzieckaoraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

 Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Gliwice. 

5. Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

 Zasad organizacji pracy szkoły w okresie pracy szkoły o podwyższonym reżimie 

sanitarnym. 

 Zasad i obowiązki dla pracowników – załącznik nr 1 

 Zadań i obowiązków rodziców – załącznik nr 2 

 Zasad dotyczących żywności i żywienia dzieci – załącznik nr 3 

 Zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie przedszkola zakażenia 

COVID-19  - załącznik nr 4 

 

§ 2 

ZASADY ORGANIZACJI PRACY PLACÓWKI 

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

 

I. Organizacja pracy. 

1. Szkoła sprawuje opiekę na uczniami klas I-III. W tym czasie uczniowie mogą brać udział 

w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz 

korzystać z opieki świetlicy szkolnej. 

2. Szkoła organizuje zajęcia w świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji 



zebranych od rodziców, jednakże świetlica rozpoczyna pracę nie wcześniej niż o godzinie 

7:00 

i kończy nie później niż o 16:00. 

3. W czasie pandemii nie obowiązujedotychczas istniejący podział dzieci na oddziały 

klasowe. 

4. Dzieci będą podzielone na grupy, przy czym w jednej grupie może przebywać 12 

uczniów, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego – 14. 

 

II. Zasady zgłoszenia ucznia do szkoły w okresie ograniczonego funkcjonowaniaszkoły: 

1. Złożenie w formie elektronicznej na oficjalny adres mailowy placówki: 

sekretariat@zso5.gliwice.euDeklaracji Rodzica/ Opiekuna prawnego dotyczącej chęci 

posłania dziecka do szkoły(załącznik nr 7) w dniu przyprowadzenia dziecka do szkoły 

wypełnienie oświadczeń(załącznik nr 5,6) 

 

§ 3 

ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI W  PLACÓWCE 

 

1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się 

COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkoły obowiązują specjalne 

Procedury bezpieczeństwa. 

2. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków w szkole odpowiada Dyrektor 

ZSO nr 5. 

3. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania. 

4. Liczba dzieci w jednej grupie może maksymalnie wynosić 12 osób (w uzasadnionych 

przypadkach, za zgodą organu prowadzącego - 14). 

5. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane. 

6. Jedna grupa dzieci przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali. 

7. Do grupy przydzieleni są w miarę możliwości ci sami nauczyciele. 

8. Uczniowie przynoszą do szkoły własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie 

wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.  

9. Uczniowie nie przynoszą do szkoły innych niepotrzebnych przedmiotów/ zabawek. 

10. W miarę możliwości sale, w których odbywają się zajęcia są wietrzone co godzinę. 

11. Plan lekcji jest tak zorganizowany, by zmniejszyć do minimum możliwość kontaktowania 

się dzieci między grupami. 

12. W czasie trwania zajęć nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 45 minut. Grupa spędza przerwy pod 

nadzorem nauczyciela. 

13. Dzieci mogą przebywać na boisku szkolnym oraz w  szkolnej sali gimnastycznej. Przy 

czym w jednym czasie mogą przebywać maksymalnie dwie grupy, a sprzęt, z którego 

korzystają dzieci oraz podłoga po zakończonych zajęciach danej grupy są dezynfekowane 

lub umyte. 
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14. Grupy dzieci przebywające na boisku, w sali gimnastycznej muszą przestrzegać zasady 

dystansu społecznego. 

15. Zakazuje się wychodzenia z uczniami na spacery poza teren placówki. 

16. Dzieci nie korzystają ze szkolnego placu zabaw. 

17. W ZSO 5 zostaje wyznaczona sala do izolacji osób z objawami chorobowymi. 

 

 

 

§ 4 

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PLACÓWKI 

 

1. Tylko  jedna  osoba  przyprowadza  dziecko  do  szkoły. 

2. Bezwzględnie, przy każdym wejściu do szkoły,osoba dorosła odkaża ręce płynem do 

dezynfekcji rąk. 

3. W trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka należy zachować zasadę dystansu 

społecznego. W przedsionku szkolnym może znajdować się tylko jedna osoba dorosła 

z dzieckiem oraz tylko jedna osoba dorosła oczekująca na odbiór dziecka.  

4. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się przez wejście od strony 

parkingu. 

5. Pracownik dyżurujący w holu dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku. 

6. Dziecko z temperaturą powyżej 37 ° C nie zostaje przyjęte do placówki.  

7. Dziecko przyprowadzone do szkoły samodzielnie udaje się do szatni szkolnej, w której 

dyżur pełni nauczyciel. 

8. Jeżeli dziecko nie będzie korzystało ze świetlicy szkolnej Rodzic/Opiekun prawny 

przyprowadza dziecko najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć w danym 

dniu. 

9. Po zakończonych zajęciach dziecko udaje się do szatni pod opieką nauczyciela 

i następnie przekazywane jest osobie odbierającej dziecko lub idzie do domu. 

10. Osoba odbierająca dziecko oczekuje na nie w przedsionku szkolnym, w wejściu od strony 

parkingu lub przed szkołą. Obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego. 

11. W przypadku, gdy dziecko korzysta ze świetlicy szkolnej osoba odbierająca dziecko 

zawiadamia o fakcie odebrania dziecka pracownika dyżurującego przy wejściu do szkoły 

i oczekuje na dziecko w przedsionku szkolnym lub przed szkołą. 

12. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci mogą poruszać się wyłączenie w obrębie 

przedsionka szkolnego. 

 

§ 5 

ZASADY PRACY DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW 

 

Wytyczne dla pracowników: 

1. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe na terenie 

jednostki. 



2. Pracownicy zobowiązani są do używania środków ochrony osobistej – zapewnionej przez 

placówkę. 

3. Pracownicy zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy 

wejściu do budynku przedszkola oraz w punktach sanitarnych. 

4. Nauczyciele i pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą w każdej 

przestrzeni szkoły wynoszący min.1,5 m. 

5. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora, lub osobę go zastępującą  

o wszelkich objawach chorobowych dzieci. 

6. Każdy pracownik będzie poddawany pomiarom temperatury przy wejściu do placówki 

przed rozpoczęciem pracy.  

7. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusemlub choroby COVID-19pracownik 

pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

8. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zasad 

bezpieczeństwa GIS. 

 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

2. Procedury obowiązują do odwołania. 

3. Procedury zostaną uruchomione przez dyrektora z chwilą, gdy dyrektor zdecyduje o braku 

przeciwskazań do otwarcia szkoły dla uczniów klas I-III. 

4. Procedury będą modyfikowane na bieżąco w związku z wytycznymi ministra właściwego 

do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania. 

5. Informacje o zmianach w procedurze będą się ukazywały na bieżąco na stronie 

internetowej szkoły www.zso5.gliwice.pl. 

 

Gliwice, dn. 20 maja 2020 r. 

…………………………………………………… 

(podpis i pieczęć dyrektora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


