
Organizacja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą- aktualizacja  

od 18 stycznia 2021 roku 

Sporządzono na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych 

szkół i placówek obowiązujących od 18 stycznia 2021 r. 
 

SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PRACY PRZEDSZKOLA: 

 Do przedszkola uczęszczać mogą dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych. W przypadku, gdy dziecko leczone jest na choroby przewlekłe  

(np. alergie) rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia od 

lekarza specjalisty.  

 Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola przez rodziców/opiekunów bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z przedszkola 

opiekunowie  

z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania  

w przestrzeni publicznej.  

 

 Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mogą wchodzić  

z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (przedsionek,) zachowując zasady:  

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

- dystans od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,  

- dystans od pracowników przedszkola min.1,5 m, 

- opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

 W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego – pierwszy tydzień – tylko 

rodzice/opiekunowie dzieci nowoprzyjętych mogą towarzyszyć dziecku do momentu wejścia 

dziecka na salę z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa).  

 Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres 

adaptacyjny  

w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego 

co najmniej 1,5 m. 

  

 Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów 

lub zabawek.  

 Przy wejściu do budynku przedszkola, w „przedsionku”, zamieszczona jest informacja  

o obowiązku dezynfekowania rąk (dzieci w wieku przedszkolnym nie mogą dezynfekować rąk) 

oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Rodzice i opiekunowie dzieci, wchodzący do 

budynku, mają obowiązek założenia rękawiczek lub skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.  

 W przedszkolu przy wejściu do budynku termometrem bezdotykowego mierzona jest 

temperatura dziecka (rodzic wyraża zgodę).  



 Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, izoluje wychowanka  

w odrębnym pomieszczeniu (izolatka - sala nr 92), zapewniając min. 2 m odległości od innych 

osób i wyznacza osobę do opieki. Niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów  

o konieczności odebrania dziecka z przedszkola (rekomendowany własny środek transportu).  

 

 Celem zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka rodzic  

w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2, wpisuje numer telefonu, pod którym jest 

dostępny. Jeżeli opiekun/rodzic dziecka nie jest w stanie odebrać telefonu z przedszkola, 

powinien pilnie oddzwonić.  

 

 Ograniczone zostaje przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).  

 Do grupy przyporządkowani są opiekunowie grup.  

 Grupa przedszkolna i jej opiekun przebywa w wyznaczonej sali.  

 W miarę możliwości organizacyjnych zapewnia się taką organizację pracy, która uniemożliwia 

stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci . 

 Z sali, w której przebywają dzieci, usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub zdezynfekować.  

 Zabawki i pomoce wykorzystywane podczas zabawy, zajęć z dziećmi (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) są dokładnie myte, czyszczone i dezynfekowane.  

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie 

po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza  

i po skorzystaniu z toalety.  

 Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.  

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby dzieci nie były narażone na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

 Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności są zaopatrzeni  

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos,  

a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. przy przeprowadzaniu zabiegów 

higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).  

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.  



 W placówce zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet.  

 Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także  

w czasie zajęć.  

 Dzieci przebywają na świeżym powietrzu na terenie przedszkolnego placu zabaw, przy 

zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup, a sprzęt na placu zabaw lub 

boisku jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.  

 Dla zapewnienia ograniczenia stykania się ze sobą poszczególnych grup ustala się godziny 

zabawy na placu zabaw przedszkola:  

a) poniedziałek – 10.00 do 10.30 – grupa 0a, 11.00 do11.30 – grupa 0b,  

b) wtorek –10.00 do 10.30 – grupa 0a, 11.00 do11.30 – grupa 4 – latki,  

c) środa - 10.00 do 10.30 – grupa 5-latki, 11.00 do11.30 – grupa 3 – latki,  

d) czwartek –10.00 do 10.30 – grupa 4 latki, 11.00 do11.30 – grupa 5-latki,  

e) piątek – 10.00 do 10.30 – grupa 3-latki, 11.00 do11.30 – grupa 0b.  

 Opiekunowie grup zachowują dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m.  

 Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi i personelem opiekującym się 

dziećmi.  

 Spożywanie posiłków odbywa się w stołówce z podziałem na grupy.  

śniadanie:  

grupa I – 5 - latki i 6 – latki (0a, 0b) - 8.30 - 8.50,  

grupa II - 3 i 4 latki - 8.55 - 9.15;  

obiad:  

grupa I – 3 i 4 latki - 12.00 - 12.15, 

grupa II - 5 i 6 latki (0a, 0b) - 12.20 - 12.35.  

 Po spożyciu posiłku i uprzątnięciu naczyń po każdej grupie stoliki i krzesła zostają umyte  

i zdezynfekowane.  

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 
 Bezpośrednio po wejściu do budynku umieszczony jest dozownik z płynem 

dezynfekującym do rąk oraz zamieszczona jest informacja o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do placówki.

 Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, 

zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.



 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 Monitorowaniu podlegają codzienne prace porządkowe (karty wykonanych czynności 

porządkowych), ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 

posiłków, klawiatury, włączników. 

 W czasie prowadzenia dezynfekcji przestrzegane są ściśle zalecenia producenta

znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, 

aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

 Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne 

środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także 

fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności, np. przeprowadzania 

zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje.

 oalety są na bieżąco dezynfekowane.





Gastronomia 

 

 Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w placówkach, obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości 

odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe - środki ochrony osobistej, płyny 

dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 



 Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w 

tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i 

poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w

zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60º C lub je wyparzać. 

 Dzieci nie przynoszą do przedszkola własnych produktów spożywczych.

 

Bezpieczeństwo 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

szkoły/przedszkola. 

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien 

przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony 

koronawirusem.

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą 

miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń.

 W wyznaczonym miejscu szkoły/ przedszkola umieszczone są numery telefonów do: 

organu prowadzącego (Urząd Miasta Józefów nad Wisłą – 81 828 83 20), organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Lublinie – 81 538 52 00), 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej –81 503 20 86 lub 509 827 900  e-

mail: pss.opole.lubelskie@pis.gov.pl służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112. 

Oddział Obserwacyjno- Zakaźny w Puławach 81 45 02 20, koronawirus infolinia NFZ 

: 800 190 590        

mailto:pss.opole.lubelskie@pis.gov.pl


 









Załącznik 2  
Oświadczenie rodzica 

 

 

1. Zobowiązuję się do zapewnienia mojemu dziecku środków bezpieczeństwa w drodze do 

i z przedszkola (maseczki, chustki zabezpieczającej usta i nos). 

2. Zobowiązuję się do przyprowadzenia dziecka bez objawów chorobowych (katar, 

temperatura, kaszel, wysypka). 

3. Zezwalam na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka. 

4. Numer telefonu, pod którym zawsze jestem dostępny/ dostępna……………………. 

5. W czasie epidemii koronawirusa, COVID-19 moje dziecko nie będzie przynosiło do 

przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów. 

6. Oświadczam, że nikt w moim domu nie przebywa na kwarantannie ani izolacji.  

7. Zobowiązuję się do przestrzegania bezpiecznych warunków podczas przyprowadzania  

i odbierania dziecka z przedszkola (dezynfekcja rąk, noszenie maski na ustach i nosie, 

utrzymywanie odległości min. 1,5 metra od osób dorosłych i innych dzieci, 

niewchodzenie do sal w których przebywają dzieci). 

8. Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za wyżywienie i nieprzynoszenie pokarmów do 

przedszkola. 

9. O wszelkich zmianach zawartych w powyższym oświadczeniu poinformuję natychmiast 

wychowawcę dziecka. 

 

 

 

 

 

 

Podpis rodzica



 


