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Zarządzenie Nr 6/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 8maja 2020 r. w sprawie procedur obowiązujących na terenie szkoły w zakresie 
sprawowania opieki nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 – 3. 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego, w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Burmistrzem Miasta Rawa 

Mazowiecka wprowadzam się na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie 

Mazowieckiej następujące procedury postepowania w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi  

z oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 – 3. 

§ 1 
ZASADY POBYTU DZIECI W SZKOLE 

 
1. Rodzice doprowadzają dziecko do przedsionka szkoły, wyposażonego w lampę 

bakteriobójczą. 

2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia dzieci zdrowych, bez widocznych oznak 

infekcji. 

3. Do klasy dzieci odprowadzane są przez personel szkoły, z zachowaniem bezpiecznej 

odległości. 

4. Zajęcia opiekuńcze odbywają się w grupach do 10 osób. 

a) Opiekę podczas pobytu dzieci w szkole sprawuje ten sam nauczyciel w ciągu całego 

dnia a w oddziałach przedszkolnych dodatkowo woźna oddziałowa, która pomaga w 

zapewnieniu bezpiecznych warunków przebywania dzieci w szkole. 

b) Posiłki dzieci spożywają w sali lekcyjnej, są one dowożone przez pracownika szkoły, 

z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. 

c) Posiłki podawane są w naczyniach jednorazowych. 

d) Jeżeli używane będą naczynia wielorazowego użytku, to po każdym użyciu będą 

dezynfekowane w temperaturze min. 60 stopni Celsjusza z użyciem odpowiednich 

detergentów. 

e) Pomieszczenia, w których przebywają dzieci będą dezynfekowane po każdorazowym 

opuszczeniu ich przez podopiecznych placówki. 

f) Nauczyciele sprawują opiekę, ale mogą również organizować zajęcie edukacyjne, 

zgodnie z podstawą programową. 

g) W czasie pobytu w szkole nie odbywają się zajęcia z języka obcego oraz religii. 

 

5. Po zakończeniu zajęć dzieci odprowadzane są przez personel szkoły do przedsionka, 

skąd odbierane są przez rodziców (opiekunów prawnych). 

 

§ 2 
ZASADY ORGANIZACJI PRACY PLACÓWKI 

 
1. Szkoła wyposażona jest w termometr bezdotykowy, który służy do pomiaru 

temperatury ciała podopiecznych. 
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a) Rodzice posyłający dzieci do szkoły zobowiązani są wyrazić pisemną zgodę na 

pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku zaobserwowania przez opiekunów 

niepokojących objawów a także na niezwłoczną izolację w takim przypadku. 

b) Ww. zgoda wyrażana jest podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do szkoły, 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

c) Przed pierwszym pobytem dziecka w szkole rodzic wypełnia ankietę 

epidemiologiczną, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest zasobnik bezdotykowy z płynem 

dezynfekującym. (wraz z instrukcja korzystania) 

3. Osoby trzecie mogą przebywać w szkole w wyjątkowych przypadkach, każdorazowo 

z zachowaniem środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, po 

zdezynfekowaniu rąk.) 

4. W przypadku zaobserwowania objawów zakażenia dziecko będzie izolowane  

w przeznczonym do tego specjalnym pomieszczeniu. 

a) W izolatce dziecko będzie przebywało pod opieką pracownika szkoły wyposażonego 

w sprzęt ochrony osobistej (kombinezon, maska lub przyłbica). 

b) W przypadku izolacji pracownik szkoły powiadamia niezwłocznie lokalną stację 

sanitarno – epidemiologiczną oraz rodzica (opiekuna prawnego) dziecka. 

5. Wszystkie przedmioty, z którymi styka się dziecko będą dezynfekowane, zgodnie  

z zasadami obowiązującymi w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. 

6. Z sal lekcyjnych usunięte zostaną wszelkie przedmioty, których dezynfekcja jest 

utrudniona lub niemożliwa. 

7. Korzystanie ze szkolnego placu zabaw jest możliwe, po uprzednim jego 

zdezynfekowaniu środkami bakteriobójczymi. 

8. Dla uczniów klas I – III zostanie uruchomiona świetlica szkolna. 

a) Liczba dzieci w świetlicy nie może przekroczyć 25 osób. 

b) Świetlica pracuje w godzinach 7.15 – 16.00 

c) Pobyt dziecka w świetlicy powinien być zgłoszony przynajmniej dzień wcześniej w 

formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

d) Organizacja zajęć w świetlicy przebiega analogicznie do zajęć w oddziałach 

przedszkolnych, z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych. 

9. Pomieszczenia, w których przebywają podopieczni będą wietrzone przynajmniej raz 

na godzinę. 

§ 3 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do oddziałów przedszkolnych oraz do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane 

będą dzieci, których obydwoje rodzice pracują.  

2. Personel szkoły zostanie pouczony o zasadach pracy podczas obowiązywania 

zarządzenia przez dyrektora szkoły. 

3. Za dostępność środków ochrony osobistej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły oraz 

personel administracyjny placówki. 

4. Wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości i wynikające z nich zagrożenia epidemiczne 

pracownicy szkoły zobowiązani są zgłaszać niezwłocznie dyrektorowi. 

5. Dezynfekcja pomieszczeń odbywać się będzie zgodnie z załącznikiem nr 4. 
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Załącznik nr 1 

…………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 

 

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym                           

u mojego dziecka…………………………………………     przed wejściem do budynku 

szkoły przez wyznaczonego pracownika Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej 

w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 

 

 

       ……………………………….. 

                Czytelny podpis 
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Załącznik nr 2  

Ankieta epidemiologiczna dotycząca  oceny zagrożenia zakażeniem 
koronawirusem lub COVID-19 dla rodziców/ opiekunów dzieci w oddziale 

przedszkolnym i klasach I – III w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej 

 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna: 

 

Imię i nazwisko dziecka: 

 

l.p Pytanie TAK NIE UWAGI 
1 Czy dziecko jest zdrowe?    
2 Czy dziecko lub ktoś z domowników 

dziecka ma stan podgorączkowy lub 

goraczkę37,5st lub powyżej? 

   

3 Czy dziecko lub ktoś z domowników 

dziecka skarżyło się na duszności, bóle 

mięśniowe, kaszel lub inne objawy 

chorobowe wskazujące na zakażenie 

COVID-19? 

   

4 Czy dziecko lub ktoś z domowników 

dziecka przebywa na kwarantannie, 

izolacji domowej  lub podlega 

nadzorowi epidemiologicznemu z 

powodu zagrożenia COVID-19? 

   

5 Czy dziecko lub ktoś z domowników 

dziecka w ciągu ostatnich 14 dni 

powrócił z zagranicy? 

   

6 Czy dziecko lub ktoś z domowników 

dziecka w ciągu ostatnich 14 dni miał 

kontakt z osobą chorą na COVID-19? 

   

7 Czy dziecko lub ktoś z domowników 

dziecka w ciągu ostatnich 14 dni miał 

kontakt z osoba przebywającą na 

kwarantannie z powodu zagrożenia 

COVID- 19? 

   

Uwagi, które nie zostały uwzględnione powyżej, a miałyby wpływ na zwiększone ryzyko 

zakażeniem koronawirusem lub COVID-19 dla innych dzieci lub pracowników szkoły: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Świadoma/y odpowiedzialności oświadczam, że powyższe dane są zgodne z moją 

najlepszą wiedzą. 

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

Miejscowość i data         Czytelny podpis 
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Załącznik nr 3 

…………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

Zgłaszam pobyt mojego dziecka …………………………………………… w świetlicy 

szkolnej SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej. 

Dziecko będzie przebywało w świetlicy w dniach:  

Dzień tygodnia Godziny  

poniedziałek  

wtorek  

środa  

czwartek  

piątek   

 

  ……………………                                                                                     ……………….. 
data                                                                                                               Podpis rodzica 
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Załącznik nr 4 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODCZAS SPRZATANIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ   

I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH 

1. Sprzątanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych odbywa się codziennie, 

toalety są myte i dezynfekowane na bieżąco.  

2. Codziennej dezynfekcji będą poddawane poręcze, klamki i powierzchnie 

płaskie w pomieszczeniach, w których przebywają uczniowie. 

3. Wszystkie środki do sprzątania i dezynfekcji należy przechowywać  

w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach niedostępnych dla 

osób niepowołanych. Dopuszcza się przelanie do mniejszego czystego 

opakowania zastępczego z opakowania zbiorczego. Opakowanie zastępcze 

należy opisać. 

4. Detergenty i środki dezynfekujące należy zawsze stosować zgodnie  

z zaleceniami producenta umieszczonymi na opakowaniu. 

5. Worki z odpadami komunalnymi należy szczelnie zamknąć i włożyć do 

większego worka. Żadnych odpadów nie należy przesypywać . 

6. Sprzęt używany do sprzątania będzie dezynfekowany po każdorazowym 

użyciu. 

 


