
Procedury bezpieczeństwa wewnętrznego i 
reżimu sanitarnego podczas organizacji 

opieki dla dzieci w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym nr 3 w Katowicach                       

w sytuacji zagrożenia epidemicznego 
COVID-19 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  z 2019 r. 
poz. 59 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148  
ze zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 października 2018r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  
i placówkach (Dz. U. z 2018r. poz. 2140 ze zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) 

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 781), 

7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 maja 
2020r. 
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Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad bezpieczeństwa, reżimu sanitarnego oraz 
organizacji opieki dla dzieci i postępowania z dziećmi –uczniami Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego nr 3 w Katowicach, u których ustalono podejrzenie wystąpienia choroby,               
w tym choroby zakaźnej a w szczególności COVID-19, w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie 
były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego, a także ustalenie 
działań, które zminimalizują w/w ryzyko. 

Przedmiot procedury 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

 organizacji zajęć z dziećmi, 
 higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, 
 organizacja opieki dla dzieci w placówce, 

Zakres procedury 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 
w Katowicach, wychowanków, a także rodziców/opiekunów prawnych. 

Obowiązki dyrektora placówki 
 

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w Zespole Szkolno – Przedszkolnym              
nr 3 w Katowicach do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach 
pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 
ochronne, ewentualne przyłbice, płyny dezynfekujące. 

3. Zapewnia przy wejściu do placówki oraz w pomieszczeniach higieniczno – 
sanitarnych płyn do dezynfekcji, termometr bezdotykowy oraz umieszcza  
w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania  
i ścigania rękawiczek i maseczek ochronnych. 

1. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres 
wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby 
COVID-19 

2. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje  
o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem 
dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur na stronie internetowej 
przedszkola. 
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3. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek, placu zabaw oraz wykorzystywanych do 
zajęć przyborów gimnastycznych. 

4. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można 
zdezynfekować. 

5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka i pracownika na terenie placówki, 
wyposażone w zestaw ochronny (maseczki ochronne, rękawiczki, przyłbica, fartuch 
ochronny, termometr bezdotykowy, płyn do dezynfekcji) oraz leżaczek dla dziecka. 

6. Organizuje logistykę funkcjonowania grup/klas w placówce – rozmieszcza dzieci                
w przydzielonych salach oraz przydziela nauczycieli i personel obsługi sprawujących 
opiekę nad dziećmi zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

7. Ogranicza przebywanie w placówce osób z zewnątrz. 

8. Monitoruje i kontroluje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania czystości  ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni 
dotykowych tj.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł  
i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach do spożywania 
posiłków. 

9. Zapoznaje pracowników z procedurami bezpieczeństwa wewnętrznego i reżimu 
sanitarnego podczas organizacji opieki dla dzieci w placówce w sytuacji zagrożenia 
epidemicznego COVID-19 i z procedurą postępowania w przypadku wystąpienia  
u dziecka objawów chorobowych w tym choroby zakaźnej ze szczególnym 
uwzględnieniem COVID-19, a także organizuje spotkanie z pracownikami, aby 
poinstruować, jak należy postępować na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem 
COVID-19, zwrócić uwagę na profilaktykę zdrowotną. 

10. Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: stacji sanitarno-
epidemiologicznej, służb medycznych, infolinii COVID-19. 

11. Przygotowuje ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami. 

Obowiązki pracowników 
 

Obowiązki pracowników obsługi i administracji 

1. Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk  - często myje mydłem lub 
środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

2. Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje. 

3. Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, dyżurki, innych 
pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków. 

4. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, 
blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie 
dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. 
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5. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie                
i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. 

6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 
dyrektora placówki. 

7. Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz 
personelem opiekującym się dziećmi. 

Obowiązki intendentki 

1. Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania 
zbiorowego żywienia. 

2. Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 
produktów,       sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

3. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty  
i pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz zmywalni. 

4. Dba o czystość magazynu spożywczego. Wstęp do magazynu ma tylko intendentka. 

5. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór 
dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym 
dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym 
materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia 
za drzwiami. 

6. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka 
okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

7. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym 
fakcie dyrektora placówki. 

Obowiązki nauczycieli 

1. Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce                          
i dlaczego zostały wprowadzone. Minimalizuje ewentualny brak poczucia 
bezpieczeństwa, wynikający ze zmian wprowadzonych w placówce w tymm.in. 
zmiany nauczyciela, dzieci w grupie/klasach, ograniczeń w dostępie do nauczyciela, 
który został zabezpieczony osłoną np.maseczką.  
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2. Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia 
opiekuńczo – wychowawcze w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach 
lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej. 

3. Nie organizuje wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku, miejskiego placu 
zabaw itp. 

4. Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. 
pluszowe zabawki. Regularnie w ciągu dniadezynfekuje sprzęty wykorzystywane do 
zabawy-  przybory sportowe takie jak np. piłki, skakanki, obręcze itp. 

5. Regularnie wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz  
na godzinę i prowadzi gimnastykę „śródlekcyjną” przy otwartych oknach. 

6. Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 
jedzeniem,po skorzystaniu z toalety i po powrociez zajęć na świeżym powietrzu. 
Organizuje pokaz i ćwiczenia właściwego mycia rąk oraz dezynfekcji. Przypomina              
i daje przykład. 

7. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu- nie 
dopuszcza do łączenia się grup/klas.  

8. Organizuje wyjścia poszczególnych grup/klas na teren ogrodu placówki tak, aby   
grupy nie mieszały się ze sobą. 

9. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19  
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 
dyrektora placówki. 

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych: 

1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z procedurami 
bezpieczeństwa wewnętrznego i reżimu sanitarnego podczas organizacji opieki dla 
dzieci w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach w sytuacji zagrożenia 
epidemicznego COVID-19 i z procedurą postępowania w przypadku wystąpienia                
u dziecka objawów chorobowych w tym choroby zakaźnej ze szczególnym 
uwzględnieniem COVID-19. 

2. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, 
rodzić/opiekun prawnyobowiązkowo przekazujewychowawcy, dyrektorowi istotne 
informacje o stanie jego zdrowia. 

3. Zaopatruje swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa 
i ust podczas drogi do i z placówki. 



6 
 

4. W czasie pobytu w placówce nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli 
rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest 
zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości 

5. Przyprowadza do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

6. Nie posyła dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lubw 
izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń 
służb sanitarnych i lekarza. 

7. Wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do placówki żadnych zabawek czy przedmiotów. 

8. Regularnie przypomina dzieciom o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla, że 
powinno się unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 
podawać ręki na powitanie. 

9. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 
kasłania, jednocześnie pamiętając, że rodzic także powinien stosować te zasady- 
dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. 

10. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi 
przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren przedszkola/szkoły. Wejście do 
placówki sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy wejściu. Rodzice i opiekunowie 
prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do 
zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz 
innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry. 

11. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu                 
i odbierania telefonów od dyrektora. 

Organizacja opieki dla dzieci w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3                                       
w Katowicach w podwyższonym reżimie sanitarnym i w sytuacji 
zagrożenia epidemicznego COVID-19 
 

1. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola/szkoły mają dzieci: 
pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu  
i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19. 

2. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki żadnych przedmiotów, zabawek. 

3. Chęć wejścia do placówki, odbiór dziecka rodzic/ opiekun prawny sygnalizuje 
dzwonkiem umieszczonym przed wejściem do placówki. 
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4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem do 
placówki. 

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają 
obowiązek przebywać w maseczce i zachować dystans społeczny w odniesieniu do 
pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m. 

6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola 
(szatnia)/szkoły, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem na 15m2. 

7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

8. Przed wejściem do przedszkola/szkoły, każdemu dziecku za pomocą termometru 
bezdotykowego mierzona jest temperatura zgodnie z oświadczeniem rodziców. 

9. Dzieci do przedszkola/szkoły są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 

10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 
nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki. 

11. Ogranicza się 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). 

12. Rodzic/opiekun prawny każdego dnia pobytu dziecka w przedszkolu przynosi: 
szczelnie zapakowane, uprane i uprasowane ubranie, tzw. strój przedszkolny do 
przebrania dziecka 

13. Jedna grupa/klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

14. Do grupy/klasy przyporządkowani są przeważnie ci sami opiekunowie. 

15. W grupie może przebywać dana ilość dzieci/uczniów zgodnie z wytycznymi 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zależności od sali (załącznik nr 1, 2, 3)                     
W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego możnazwiększyć 
liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. 

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 
mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.Do przestrzeni nie wlicza się 
pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji 
wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych 
— np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać 
łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się                
z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących. 

16. W sali/klasie, w której przebywają dzieci usunięto przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć 
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wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) po użyciu są 
dokładnie czyszczone i dezynfekowane. 

17. Co najmniej raz na godzinę wietrzone są sale, w którym odbywają się zajęcia. 

18. Nadzoruje się regularne mycie rąk wodą z mydłem u pracowników, jak i u dzieci, 
szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 
powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

19. Organizacja pracy, uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup 
dzieci/klas. Personel kuchenny nie ma możliwości kontaktowania się z dziećmi oraz 
personelem opiekującym się dziećmi. 

20. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 
placówki przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup/klas. 
Nie wolno organizować zajęć na terenie ogrodu w placówce dla więcej niż jednej 
grupy/klasy równocześnie. 

21. Sprzęt na placu zabaw lub boisku jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 
dezynfekowany. 

22. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren placówki (np. spacer do parku).  

23. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby odizolowuje się je  
w odrębnym pomieszczeniu – izolatorium pod opieką lub wyznaczonym miejscu  
z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia 
się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki. 

24. Zapewniono sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami. 

Postanowienia końcowe 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Katowicach. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy 
pracownicy, wychowankowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Katowicach 
oraz rodzice/opiekunowie dzieci. 

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych, wychowanków  
z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3             
w Katowicach. 

4. Procedura wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora 33/2020 z dnia 12 maja 2020 r. 
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Załącznik nr 1 

 
WYKAZ SAL WRAZ Z POWIERZCHNIĄ UŻYTKOWĄ DLA DZIECI, 

NAUCZYCIELA I PERSONELU OBSŁUGI  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 3  
W KATOWICACH 
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Liczba osób  
w sali 

przeliczeniu na 
4 m2 na 1 osobę 
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125 59,90 59,90 14 1 13 

126 59,90 59,90 14 1 13 

127 59,90 59,90 14 1 13 

214 59,90 59,90 14 1 13 

215 59,70 59,70 14 1 13 

216 59,70 59,70 14 1 13 

 

*Według wytycznych Głównego Inspektoratu sanitarnego powierzchnię każdej sali wyliczono                        
z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących. 
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Załącznik nr 2 

 
WYKAZ SAL WRAZ Z POWIERZCHNIĄ UŻYTKOWĄ DLA DZIECI, 

NAUCZYCIELA I PERSONELU OBSŁUGI  
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 58  

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 3  
W KATOWICACH 

 

Sala nr. 
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15 szatnia 54,00 54,00 3+3* 

*Rodzice mogą wchodzić 
z dziećmi wyłącznie do 
przestrzeni wspólnej 

podmiotu, z zachowaniem 
zasady- 1 rodzic z 

dzieckiem na 15 m2 

nie 

dotyczy 

3 

16 sala zabaw 54,00 54,00 13 2 11 

21 gr. IV żabki 55,50 55,50 13 2 11 

25 gr. III pszczółki 55,50 55,50 13 2 11 

26 gr. V jeżyki 55,50 55,50 13 2 11 

29 gr. II motyle 55,50 55,50 13 2 11 

30 gr. I biedronki 55,50 55,50 13 2 11 

 

*Według wytycznych Głównego Inspektoratu sanitarnego powierzchnię każdej sali wyliczono                        
z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących. 
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Załącznik nr 3 

 
WYKAZ SAL WRAZ Z POWIERZCHNIĄ UŻYTKOWĄ DLA DZIECI, 

NAUCZYCIELA I PERSONELU OBSŁUGI 
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 38  

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 3  
W KATOWICACH 
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Liczba osób  
w sali 

przeliczeniu na 
4 m2 na 1 osobę 
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 d
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a
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szatnia 

 

30,00 30,00 2+2* 

*Rodzice mogą wchodzić 
z dziećmi wyłącznie do 
przestrzeni wspólnej 

podmiotu, z zachowaniem 
zasady- 1 rodzic z 

dzieckiem na 15 m2 

nie 

dotyczy 

2 

gr.  0 32,00 32,00 8 2 6 

gr. 0 II 37,50 37,50 9 2 7 

gr. M 35,00 35,00 8 2 6 

 

*Według wytycznych Głównego Inspektoratu sanitarnego powierzchnię każdej sali wyliczono                        
z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących. 

 


