
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Dyrektora nr 20/2020 

z dnia 1.09.2020 r. 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA

TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 

WE WROCŁAWIU 

w okresie pandemii

1. Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, biegunka.

2. Przyprowadzanie i odbiór dzieci będzie odbywał się przez rodziców / opiekunów prawnych

lub wskazane przez nie osoby upoważnione do odbioru dziecka.

3. Nie wolno przyprowadzać dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 

izolacji. 

4. Dzieci do podmiotu przyprowadzane / odbierane są przez osoby zdrowe. Rodzic / opiekun 

powinien posiadać indywidualną ochronę nosa i ust w momencie wejścia na teren placówki-

przedsionek szkoły (odprowadzając i przyprowadzając dziecko). 

5. Przy wejściu do szkoły bezwzględnie należy korzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 

6. Należy zachować 1,5 m bezpieczny odstęp w stosunku do pracowników placówki, innych 

dzieci i ich opiekunów. 

7. Rodzice / opiekunowie prawni przy wejściu do szkoły przekazują pod opiekę dziecko 

pracownikowi szkoły- pomocy nauczyciela, który zaprowadza dziecko do sali. 

8. Odbiór dziecka odbywa się po poinformowaniu portiera, który przekazuje informację o 

oczekującym na dziecko rodzicu/ opiekunie prawnym nauczycielowi.

9. Grupa przedszkolna przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

10. W placówce utrzymywana jest czystość ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekowanie 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

11. Z sali usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. 

pluszowe zabawki. Pozostałe sprzęty wykorzystywane do zajęć np. piłki, skakanki, obręcze, 

są systematycznie dezynfekowane.



12. Dzieci nie przynoszą ze sobą zbędnych przedmiotów i zabawek. 

13. Sala, w której przebywają dzieci, jest systematycznie co najmniej raz na godzinę 

wietrzona. Gimnastyka śródlekcyjna prowadzona jest przy otwartych oknach. 

14. Opiekunowie zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

15. Szkoła nie organizuje wyjść poza teren placówki, np. spaceru po osiedlu. 

16. W szkole zostały opracowane i wdrożone procedury postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia. Wyznaczono też pomieszczenie, w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 


