Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30
im. Powstańców 1863 r. w Warszawie

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU
PRZEDSZKOLNEGO

1. Na zajęcia w oddziale przedszkolnym może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Dziecko, w którego domu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać w domu.
Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie
domowym z tą osobą również podlegają kwarantannie.
3. Dzieci z oddziału przedszkolnego korzystają z wejścia nr 5 do budynku szkoły – z
dziedzińca szkolnego ( po lewej stronie), od ul. Kawęczyńskiej.
4. Dzieci powinny być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie oraz dzieci przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.
5. Dziecko w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczone w środki ochrony osobistej. Na
terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust (wyjątek stanowi sytuacja, gdy
zostaną wprowadzone przepisy rozporządzeniem MEN, GIS, MZ ) Rekomenduje się jednak
ochronę podczas korzystania z przestrzeni wspólnych (szatnie, korytarze podczas przerw,
toalety).
6. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole rodziców/opiekunów i innych
osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach (osoby te
obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk po wejściu na teren placówki, osoby z objawami sugerującymi infekcje
górnych dróg oddechowych mogą nie zostać wpuszczone) oraz wpis do zeszytu wejść i
wyjść uwzględniający podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, celu wizyty oraz
godziny wejścia i wyjścia.
7. Pracownik szkoły pełniący dyżur w szkolnej portierni informuje wychowawcę oddziału
przedszkolnego, które dziecko idzie do domu. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko
w przedsionku szkoły.

8. Rodzice /opiekunowie kontaktują się w miarę możliwości z wychowawcą oddziału
przedszkolnego telefonicznie - w godzinach pracy oddziału lub poprzez dziennik
elektroniczny.
9. Dzieci obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po
skorzystaniu z toalety, ochronnie w przypadku kichania i kaszlu.), zasłanianie ust i nosa
podczas kichania i kaszlu zgodnie z przyjętymi zasadami oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.
10. W sali oddziału przedszkolnego znajdują się środki do dezynfekcji rąk, z których dzieci
korzystają pod nadzorem nauczyciela.
11. Salę wyznaczoną do przebywania dzieci w ramach zajęć dydaktyczno – wychowawczych
oraz opiekuńczych należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania
dzieci), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu
dezynfekcji.
12. Nauczyciel prowadzący zajęcia z grupą koordynuje je tak, aby możliwe było zachowanie
dystansu społecznego.
13. W miarę możliwości zajęcia ruchowe prowadzone są na otwartej przestrzeni (dziedziniec
szkoły).
14. Dzieci posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
15. Dzieci nie mogą przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów,
pluszaków, etc)
16. Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą
sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy
lub gorączkę (pomiar temperatury wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C) , powinien odizolować
ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum
2 m odległości od innych osób.
17. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka
niepokojących objawów (na numer telefonu podany przez rodzica) i jest zobowiązany do
pilnego odebrania dziecka.
18. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek
poinformowania wychowawcę oddziału o wyniku badania dziecka przez lekarza.

