
Zarządzenie  Nr 23/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4  

im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce 
z dnia 31 sierpnia 2020. 

 
 

w sprawie wprowadzenia procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 

Podstawa prawna: 

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.                  

z 2020 r. poz. 910), § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31                  

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach             

i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 z późn. zm.), w związku z § 2 rozporządzenia                   

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia             

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i          

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389) oraz w związku z Wytycznymi              

przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla           

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania          

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 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, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1.W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w oddziałach         

przedszkolnych stosuje się aktualne wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra         

Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego udostępniane na stronach internetowych         

właściwych urzędów. 

2. Do postępowania zgodnie z wytycznymi zobowiązani są pracownicy oddziałów          

przedszkolnych oraz rodzice i opiekunowie dzieci, a także kontrahenci przedszkola.  

Do wiadomości stosowania się przez rodziców i opiekunów prawnych wytyczne, o których            

mowa w § 1 publikuje się również na stronie internetowej szkoły oraz umieszcza na tablicy               

ogłoszeń.  



3. Do czasu ustania zagrożenia epidemicznego podstawową formą kontaktu z oddziałem           

przedszkolnym pozostaje kontakt zdalny, w tym telefoniczny, e-mailowy  

oraz z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji elektronicznej. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni przysyłając dziecko do oddziału przedszkolnego w trakcie          

trwania stanu epidemii COVID-19 czynią to ze świadomością, iż dziecko może zostać            

narażone na zachorowanie i akceptują ten fakt. Informacje ww. sprawie w formie komunikatu             

publikuje się na stronie internetowej przedszkola oraz umieszcza na tablicy ogłoszeń. 

 

§ 2 

1. W okresie od 1 września 2020 r. powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na             

zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2;                

w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na           

zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2             

m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5            

m2. 

2. W oparciu o powyższą zasadę ustala się maksymalną liczebność dzieci w salach, która              

wynosi 20 w salach nr 8 i 9 oraz 25 dzieci w Sali  nr115. 

3. Dyrektor zapewnia opiekę w miarę możliwości przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2. 

 

§ 3 

1. Wprowadza się ograniczenie wstępu dla rodziców i opiekunów przyprowadzających  

i odbierających dzieci wyłącznie do dostępu do drzwi wejściowych do budynku  

z zachowaniem zasady „1 rodzic z dzieckiem w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica  

z dzieckiem” . 

2. Wprowadza się ograniczenie wstępu dla kontrahentów i dostawców. Realizacja dostaw           

odbywa się w sposób bezpieczny wyłącznie do wyznaczonych miejsc w przedszkolu, bez            

kontaktu między pracownikami, a dostawcami. 

3. Wszystkie osoby wchodzące i wychodzące z oddziałów przedszkolnych obowiązkowo          

zachowują dystans wynoszący min. 1,5m, posiadają osłonę ust i nosa, posiadają rękawiczki            

ochronne, dezynfekują ręce. 

4. Szkoła zapewnia podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony  

w widocznym miejscu przy wejściu do budynku. 

 

 



§ 4 

Ze względów bezpieczeństwa pracownicy oddziałów poruszają się w wyznaczonych przez          

dyrektora strefach. 

 

§ 5 

Na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w oddziałach wprowadza  

się dodatkowe procedury postępowania stanowiące załącznik do zarządzenia. 

 

§ 6 

Zobowiązuje się pracowników oddziałów przedszkolnych do samoobserwacji  

i profilaktycznego pomiaru temperatury każdego dnia przed rozpoczęciem pracy.  

W przypadku podwyższonej temperatury lub innych objawów chorobowych należy pozostać          

w domu i skorzystać z teleporady medycznej lub skontaktować się ze stacją            

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym lub w razie zagrożenia życia należy         

wezwać pogotowie ratunkowe wskazując na możliwość zarażenia  wirusem SARS-CoV-2. 

 

§ 7 

1. W sytuacji wystąpienia w oddziale możliwości zarażenia wirusem SARS-CoV-2 Dyrektor           

podejmuje decyzję o czasowym zawieszeniu działalności oddziału za zgodą organu          

prowadzącego, o czym powiadamia Małopolskiego Kuratora Oświaty  

oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce. 

2. Pracownicy odbywają kwarantannę zgodnie z wytycznymi Państwowego Powiatowego         

Inspektora Sanitarnego. 

3. Przed ponownym rozpoczęciem pracy w oddziale przedszkolnym wykonuje się          

dezynfekcję. 

 

§ 8 

Traci moc zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami          

Integracyjnymi Nr 4 w Wieliczce.  

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29.08.2020 r. i obowiązuje do odwołania. 

  



 

ZASADY DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE UCZĘSZCZANIA DZIECKA 

do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w 

Wieliczce  

w okresie zagrożenia epidemicznego obowiązujące od 01.09.2020 po zmianach z 19.11.2020 

r. 

 

 

1. Drodzy Rodzice, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników          

oddziałów przedszkolnych, informujemy, że w naszej palcówce obowiązują następujące         

wytyczne: 

 

● Do oddziału przedszkolnego przyprowadzane jest wyłącznie dziecko zdrowe  

bez jakichkolwiek objawów chorobowych( w przypadku objawów alergii prosimy dostarczyć          

aktualne zaświadczenie lekarskie). 

● Dziecko może przyprowadzić/odebrać wyłącznie osoba zdrowa – tylko 1 osoba( a nie            

np. rodzic z rodzeństwem dziecka). 

● Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej – dziecko  

nie może przebywać w przedszkolu. 

● Rodzic zobowiązany jest posiadać przy sobie telefon, abyśmy mogli – w razie pilnej             

potrzeby – szybko skontaktować się z Państwem. 

● Należy przypominać swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Dziecko uczy się 

przez obserwację, więc prosimy również o stosowanie tych zasad: 

- nie podajemy ręki na powitanie, 

- unikamy dotykania oczu, nosa i ust, 

- dokładnie myjemy ręce, 

- zasłaniamy usta i nos łokciem przy kichaniu czy kasłaniu 

● Rodzic przestrzega godzin przyprowadzania dzieci ustalonego w przedszkolu: 

Przyprowadzanie w godz. 7.00 – 9.00  

 

  



 

Zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych: 

 

● Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko nie wchodzi  na teren oddziału . 

Rano dziecko przekazuje opiekunowi w drzwiach oddziału, który dziecku robi pomiar 

temperatury (dziecko z podwyższoną temperaturą nie może pozostać w przedszkolu). 

● Przyprowadzający zdejmuje dziecku maseczkę (lub inne zabezpieczenie twarzy) 

przed wejściem do budynku i zabiera ze sobą. 

● Osoba przychodząca po dziecko zgłasza swoje przyjście i czeka na przyprowadzenie           

dziecka przez opiekuna. 

● W budynku dzieci będą przebywały jedynie w wyznaczonych  

dla poszczególnych grup salach.. 

● Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają        

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i             

ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

● Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem           

zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z             

dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków          

ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

● Przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk oraz             

zakryć usta i nos. 

● Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,          

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

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

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

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

po skorzystaniu z toalety. 

● W szkole/oddziałach przedszkolnych monitoruje się codzienne prace porządkowe, 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, tak 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. do 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. 

● Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu 

wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej 

możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. 

 

 

Zasady, którymi będziemy się kierować: 

Dzieci przebywają w wyznaczonych grupach 

● Dzieci objęte będą opieką wg zasad ustalonych przez nauczycieli, 

● Dzieci korzystają z posiłków – zachowujemy szczególne zasady higieny i dezynfekcji           

miejsc spożywania posiłków. 

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

przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami           

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach        

opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym,          

natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie /             

dezynfekcję zabawki  

● W miarę możliwości organizacyjnych zapewniamy taką organizację pracy, która         

uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny zabawy na             

dworze, placu zabaw). 

 

W pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych: 

● Sale wietrzymy co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej. 

● Często w ciągu dnia dezynfekujmy poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty,          

poręcze krzeseł, blaty itp. oraz zabawki używane przez dzieci. 

● Regularnie dezynfekujemy toalety. 



● Usunęliśmy wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie         

dezynfekować: dywany i pluszowe zabawki… 

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

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

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, tak aby 

dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem: 

● natychmiast wprowadzimy opracowane specjalnie w tym celu procedury m.in.  

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym            

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości. 

2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły/placówki wyznaczonego przez           

dyrektora szkoły/placówki. 

 3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:  

• jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić            

rodziców dziecka w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły/placówki) i           

przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, 

• jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C –            

należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze           

szkoły/placówki.  

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka          

niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka. 5. Rodzic po            

odebraniu ze szkoły/placówki dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek         

poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza. 

6. Dyrektor szkoły/placówki informuje organ prowadzący ( Dyrektora Wydziału Szkół i            

Przedszkoli lub Burmistrza) o podejrzeniu zakażenia ucznia. 



7. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie             

informowani są o zaistniałej sytuacji. 

✔ odizolowanie osoby podejrzanej w specjalnie przygotowanym do tego        

pomieszczeniu - izolatki 

✔ zawiadomimy odpowiednie instytucje:, stację    

sanitarno-epidemiologiczną, służby medyczne, organ prowadzący 

Prosimy pamiętać o natychmiastowym odbieraniu telefonu z oddziału przedszkolnego- 

w takiej sytuacji konieczny będzie pilny odbiór dziecka z przedszkola. 

 



……………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

DEKLARACJA RODZICA 

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: zapoznałam/em się z dokumentami- zamieszczonymi na stronie            

internetowej szkoły lub drzwiach wejściowych, tablicach informacyjnych- skierowanych do         

rodziców/opiekunów w związku z organizacją zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021. 

…………………………………………… 

(podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19, a co za tym idzie z rygorem sanitarnym,  

tj. przyprowadzania do szkoły na zajęcia lekcyjne tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez m.in.: podwyższonej               

temperatury ciała, kataru, kaszlu, bólu brzuchu, zapalenia spojówek, choroby zakaźnej oraz zobowiązuję się do              

natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły (w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w            

czasie realizacji zajęć lekcyjnych 

…………………………………………… 

(podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej- dotyczy             

zdiagnozowania wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

…………………………………………… 

(podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Oświadczam, że dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na środki dezynfekujące. 

…………………………………………… 

(podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i mojej               

rodziny tj.: pomimo wprowadzonego w przedszkolu/szkole rygoru sanitarnego i wdrożonej procedury           

bezpieczeństwa zdaję sobie sprawę, że na terenie przedszkola/szkoły może dojść do zakażenia COVID – 19.  

 

…………………..……………………………  

(podpisy obojga rodziców / prawnych     

opiekunów 

 

Numer telefonu do rodziców/opiekunów:…………………………………………………. 

E-mail do rodzica:………………………………………………………………………….. 

…………………………………………… 

(podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów 



Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych szczególnej kategorii – 
pomiar temperatury ciała dziecka w celu przeciwdziałania zagrożeniu epidemii 
COVID-19, w szczególności w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych             
osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE           
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO −                
informujemy, że:  
1. Administrator Danych 
Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z          
Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce; ul. Krzyszkowicka 18A, 32-020 Wieliczka. 
2. Inspektor Ochrony Danych 
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem           
Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu         
500 610 605 
3. Cele i podstawy przetwarzania  
Dane dziecka będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia publicznego przed          
rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO* w              
związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla Wytyczne MEN, MZ i GIS dla             
publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r wydanymi na mocy art.               
8a ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej               
(t.j.Dz.U.2019 poz. 59 ze zm.) oraz zaleceniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka dnia             
21.08.2020r. 
4. Odbiorcy danych 
Dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym           
Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie          
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
5. Okres przechowywania danych  
Dane osobowe Pani/Pana dziecka (Administrator rejestruje tylko wyniki pomiaru         
podwyższonej temperatury wskazującej co najmniej 38 stopni) będą przechowywane przez          
okres 14 dni, po którym zostaną zniszczone. 
6. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Posiada Pani/Pan prawo do; 

1) dostępu do treści swoich danych, 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
3) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO 
4) prawo do wniesienia sprzeciwu 21 RODO 
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  
Pomiar temperatury ciała dziecka wynika z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a           
uniemożliwienie jego pomiaru może prowadzić do ograniczenia pobytu dziecka w szkole 
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  
Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 

 
………………………………………………. 

miejscowość, data podpis 


