
ZARZĄDZENIE NR 17/2020 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W LENARTOWICACH 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury bezpieczeństwa w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w  

Publicznym Przedszkolu  w Lenartowicach 

Na podstawie:- Art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1148 ze zmianami);                                                                                                                - 

Wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z 

dnia 30 kwietnia 2020 r. wydanych w związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego i wytycznych 

przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla szkół 

podstawowych – edukacji wczesnoszkolnej, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami, oraz z 2020 

r. poz. 322, 374 i 567); 

- Rozporządzenia MEN z dn. 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 

(Dz. U. z 2020r. , poz. 1389);                                                                   

  – Rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie z dn. 20.03.2020 r. w sprawie szczegółowych 

rozwiązań funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19  z dn. 14 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1394 ze 

zm.); 

-  Rozporządzenie MEN z dn. 12 sierpnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówka(Dz. U. z 2020 roku, poz. 

1386);  

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza się do stosowania procedury bezpieczeństwa na terenie Publicznego 

Przedszkola w Lenartowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

2.  Procedura stanowią załącznik do zarządzenia. 

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

.......................................................................... 

(podpis dyrektora zespołu szkół) 



 

Załącznik nr 1 

Do Zarządzenie nr.. 

Dyrektora szkoły                                                                                                                                           

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I 

ZWALCZANIEM COVID-19 

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W LENARTOWICACH 

 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące wszystkie 
osoby znajdujące się na terenie placówki. 
 

2. Podstawą prawną tego dokumentu jest: 
 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 
niepublicznych szkołach i placówkach 
 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.            w 
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19.  
 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1110.  
 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r.           w 
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19. 
 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 czerwca 2020 r.   
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego  ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19     http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1004.  

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1110
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1004


 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r.  
zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego  ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19     http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/990. 
 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r.  zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19     http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/953. 
 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 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      
 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r.  w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego  ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19      
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/871. 
  
 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/871. 
 
 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780. 
 
• Rozporządzenie 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  
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781. 
 
 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/990
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/953
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/871
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/871
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781


jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19. 
 
   
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19. 
 
 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 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. 
 
 
• 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. 
 

3. Dokument obowiązuje od dnia 1. września 2020r.  
 
 
1. Podstawowe zmiany organizacyjne 

 
1. Wejście do budynku 
 
a. Na terenie Publicznego Przedszkola w Lenartowicach –mogą się znajdować 

jedynie nauczyciele i  pracownicy oraz rodzice przyprowadzający/odbierający 
dziecko do/z placówki.  

 
b. Każda osoba dorosła, wchodząca na teren placówki, zobowiązana jest do 

zdezynfekowania rąk (lub założenia rękawiczek jednorazowych) oraz zasłonięcia 
nosa i ust. Płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu.  

 

c. Dzieci odbierane są od rodziców/ opiekunów przy wejściu przez pracowników 
obsługi. 

 

 
 

2. Organizacja zajęć i pomieszczeń dla dzieci 
 
a. Przedszkole w Lenartowicach czynne jest w godzinach 7.30 – 15.30. 
 
b. Dzieci, których rodzice deklarowali pobyt od 7:30  przyprowadzane są w 

godzinach 7.30 – 7:40  



 

c. Dzieci, których rodzice deklarowali pobyt od 8:00  przyprowadzane są w 
godzinach 8:10- 8:30  
 

d. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola. 
 

e. Wejście do Przedszkola znajduje się od strony parkingu. 
 

f. Z pomieszczeń, w których przebywają dzieci, zostają usunięte wszystkie zabawki, 
których nie można skutecznie dezynfekować.  

 

g. Przy stolikach jednorazowo zajętych jest połowa miejsc, w tym czasie pozostałe 
dzieci bawią się na części otwartej. 

 

h. Każde dziecko korzysta ze swoich przyborów (kredki, nożyczki). Dzieci nie 
przynoszą z domu swoich zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. 

 

i. Wszystkie meble, zabawki i powierzchnie dotykowe są systematycznie 
dezynfekowane. 

 

j. Łazienki są systematycznie dezynfekowane. 
 
 
 

3. Organizacja stołówki 
a. Posiłki wydawane są  

- śniadanie od godziny  8:40 
- obiad od godziny 12.00-12.30 

  b.  Stoły ustawione są w taki sposób by odległość między dziećmi wynosiła  co   
       najmniej 1,5 m 
 
 

4. Plac zabaw 
 

Z placu zabaw należy korzystać zmianowo ( z użytku tymczasowo wyłączona jest 
piaskownica). Pomiędzy pobytami grup na placu urządzenia są systematycznie 
dezynfekowane. 

 
 
5. Izolatorium 
 

Na terenie każdej  placówki znajduje się pomieszczenie służące do izolacji, które 
jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. 

 
6. Informowanie 
 



a. Na drzwiach do przedszkola zostaje umieszczony spis ważnych numerów 
telefonów do: organu prowadzącego, służb medycznych oraz stacji sanitarno-
epidemiologicznej. 

 
b. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostają umieszczone plakaty z 

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

 

 
II. Dyrektor   
 

1. Informuje rodziców/opiekunów, pracowników obsługi i administracji  oraz nauczycieli 
o ustalonych Wewnętrznych Procedurach Bezpieczeństwa obowiązujących na terenie 
Publicznego Przedszkola w Lenartowicach  zobowiązuje do bezwzględnego ich 
przestrzegania.   
 

2. Przygotowuje procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub 
zachorowania na COVID-19 i instruuje pracowników, jak należy je stosować. 
 

3. Zapewnia niezbędny sprzęt i środki higieniczne niezbędne do funkcjonowania 
placówki  oraz indywidualne środki ochrony osobistej: 

 

• płyny dezynfekujące do rąk, 

• środki czystości i środki do dezynfekcji powierzchni dotykowych, 

• rękawiczki jednorazowe, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem 

• (do użycia w razie konieczności, np. do przeprowadzenia zabiegów 
    higienicznych u dzieci), 

• termometr bezdotykowy 
 

4. Uzyskuje od rodziców pisemną informację  zawierającą: 

• zgodę na kontrolę temperatury ciała dziecka w sytuacji pojawienia się 
niepokojących objawów chorobowych, 

• dane osób (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer telefonu), z 
którymi nauczyciel powinien skontaktować się w sytuacji pojawienia się u 
dziecka niepokojących objawów chorobowych. 

• nazwę zakładu pracy oraz telefon do pracodawcy 

 
 

5. Monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania  

czystości  ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: 

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

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



6. Organizuje bezpieczne spożywanie posiłków w stołówce, stosując przepisy prawa   

odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego oraz wprowadzając zasady 

szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników. 

 

III. Nauczyciele 

1. Przychodzą do pracy zdrowi. Jeżeli wystąpią u nich objawy sugerujące zakażenie, 
niezwłocznie informują o tym dyrektora. 

 

2. Wchodząc na teren przedszkola, dezynfekują ręce. 
 

3. Sprawdzają, czy pomieszczenie zostało odpowiednio przygotowane do przyjęcia 
dzieci (usunięcie przedmiotów, których nie można łatwo zdezynfekować). 
 

4. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują (utrzymywanie 
bezpiecznej odległości, niepodawanie ręki na powitanie i podczas zabawy, częste 
mycie rąk) i dlaczego zasady wprowadzono. 
 

5. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 
Organizują pokazy właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominają i dają 
przykład. 
 

6. Wietrzą salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w 
czasie zajęć. 
 

7. Zachowują bezpieczny dystans między sobą wynoszący min 1,5 m. 
 

8. W miarę możliwości starają się organizować zabawy, które uniemożliwiają dzieciom 
bezpośredni kontakt między sobą. 
 

9. Jeżeli do zajęć wykorzystują przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze 
systematycznie je dezynfekują. 
 

10. Organizują wyjścia na świeże powietrze, w tym na plac zabaw, przy zachowaniu 
możliwie maksymalnej odległości i zmianowania grup. 
 

11. Zwracają uwagę, aby dzieci nie przynosiły do przedszkola niepotrzebnych 
przedmiotów i zabawek, a także ich stamtąd nie zabierały. 
 

12. W razie konieczności używają środków ochrony osobistej do przeprowadzenia 
zabiegów pielęgnacyjnych u dzieci. 
 



13. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w 
odrębnym pomieszczeniu (naprzeciwko pokoju nauczycielskiego) z zapewnieniem 
min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów 
w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. Do momentu ich przybycia, dziecko 
pozostaje pod opieką osoby z personelu pomocniczego przyporządkowanej do danej 
grupy przedszkolnej, 
 

 

IV. Pracownicy obsługi 

 

1. Przychodzą do pracy zdrowi. Jeżeli wystąpią u nich objawy sugerujące zakażenie, 
niezwłocznie informują o tym dyrektora. 
 

2. Wchodząc na teren przedszkola, dezynfekują ręce. 
 

3. Ograniczają kontakty z dziećmi i nauczycielami do niezbędnego minimum. 
 

4. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 
powierzchni dotykowych:  poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy 
krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do 
spożywania posiłków. 
 

5. Dezynfekują urządzenia znajdujące się na placu zabaw po każdej grupie 
przedszkolnej. 
 

6. Personel kuchenny wydaje dzieciom posiłki, przestrzegając zaostrzonych zasad 
higieny, stosowanie środków ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki 
zasłaniające usta i nos). 
 

7. Utrzymują wysoką higienę na stanowisku pracy, myją i dezynfekują  sprzęt kuchenny, 
blaty stołów, poręcze krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy 
wyparzać. 
 

8. Przeprowadzają dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta, które znajduje 
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 
dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków do dezynfekcji. 
 

9. Na bieżąco dezynfekują toalety. 
 

10. Na bieżąco uzupełniają dozowniki z mydłem i płynem do dezynfekcji. 
 

V. Rodzice 



1.  Przyprowadzają do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

       2.  Dzieci przyprowadzają/odbierają do/ z placówki osoby zdrowe. 

       3.  Przekazują dyrektorowi pisemną informację zawierającą: 

• zgodę na kontrole temperatury ciała dziecka w sytuacji pojawienia się 

niepokojących objawów chorobowych, 

• dane  osób (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer telefonu), z którym 

nauczyciel powinien skontaktować się sytuacji pojawienia się u dziecka 

niepokojących objawów chorobowych 

• nazwę zakładu pracy oraz telefon do pracodawcy 

4. Nie posyłają dziecka do przedszkola jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie  
lub   w izolacji . Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do 
zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

5. Wyjaśniają dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów 
czy zabawek. 

6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Przypominają, 
że powinno ono unikać dotykania oczu, nos i ust, często myć ręce wodą z mydłem i 
nie podawać ręki na powitanie. 

 

VI . Procedury postępowania na wypadek zakażenia korona wirusem lub zachorowania    
na  COVID-19 

1. Pracownicy, u których występują niepokojące objawy sugerujące zakażenie, nie 
przychodzą do pracy. Pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 
pogorszenia się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą 
być zakażeni koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus,  a także obowiązujących przepisów prawa. 

3. Pracownik będący na stanowisku pracy , u którego występują niepokojące objawy 
sugerujące zakażenie, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora, który 
powinien odsunąć go od pracy. Jednocześnie kontaktuje się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 
sprzątaniu, w tym dezynfekcji wszystkich powierzchni dotykowych. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus


5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 
przy ustalaniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 
przypadek. 

6. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w tych samych 
częściach  placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosować 
się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób , które 
miały kontakt z zakażonym – należy przekazać informację właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej. 

7. Zawsze w przypadku wątpliwości, należy się zwrócić do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMACJA RODZICA/OPIEKUNA 

 

1.  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u mojego dziecka  

 

…………………………………… wychowanka grupy…………………… wyrażam 
                               ( imię i nazwisko) 
 

zgodę na pomiar temperatury jego ciała przy użyciu termometru bezdotykowego. 
 

2.  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u mojego dziecka, 
proszę poinformować następujące osoby: 
 

Lp. Imię i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa 

Numer telefonu 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

3.   ……………………………………………............                  ……………………… 
(nazwa zakładu pracy -  matki)                                                                                                        (telefon do pracodawcy) 

     

 

     ……………………………………………............                  ……………………… 
(nazwa zakładu pracy -  ojca)                                                                                                        (telefon do pracodawcy) 

 

  

 

 



 

              …………………………………                             …………………………………… 
                                (miejsce i data)                                                                                                         (podpis rodzica/opiekuna)          

     

 
 

 
 
 


