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BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

ORAZ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

1. Obowiązuje zakaz wstępu rodziców i osób trzecich do budynku szkoły,  rodzice mogą 

przebywać tylko w części wspólnej, tj. na małym holu.

2. Do  przedszkola/oddziału  przedszkolnego  mogą  uczęszczać  tylko  dzieci  zdrowe,  bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę.

3. Osoby  przyprowadzające/odbierające  dzieci  muszą  zachować  dystans  min.  1,5  m  od 

pracowników przedszkola, innych dzieci i ich rodziców.

4. Dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

5. Rodzice /prawni opiekunowie w czasie przyprowadzania i odbioru dzieci są zobowiązani 

do noszenia rękawiczek oraz zasłaniania ust i nosa. 

6. Przy  drzwiach  wejściowych  do  budynku  znajduje  się  płyn  do  dezynfekcji  rąk  oraz 

informacja o obligatoryjnym przestrzeganiu tej zasady przez osoby wchodzące na teren 

szkoły.

7. Rodzice  podczas  przyprowadzania  i  odbierania  dziecka  z  placówki  zatrzymują  się  na 

małym  holu  przy  drzwiach  wejściowych.  Nauczycie/pomoc  nauczyciela  przejmuje 

dziecko do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub wypuszcza dziecko do domu. 

8. Nauczyciele/pomoc  nauczyciela  i  pracownicy  obsługi  zaopatrzeni  są  w  indywidualne 

środki  ochrony  osobistej:  jednorazowe  rękawiczki,  maseczki,  ewentualnie  przyłbice, 

nieprzemakalne  fartuchy z długim rękawem. Nie muszą  ich jednak nosić  przez  cały 

okres pracy, a jedynie w celu np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka.

9. Nauczyciele  przyjmując  dziecko  do  przedszkola  ustalają  z  rodzicem  aktualny  numer 

telefonu w celu jak najszybszego sposobu komunikacji.

10. Dzieci przed wejściem na teren szkoły, mogą mieć dokonany pomiar temperatury ciała 

termometrem bezdotykowym, jeżeli  zaistnieje  taka  konieczność,  wyłącznie  za  zgodą 

rodziców.

11. Powierzchnia  każdego  pomieszczenia  przeznaczonego  na  zbiorowy  pobyt  dzieci 

nie może być mniejsza niż 1,5 m2 na jedno dziecko. 
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12. Sale są wietrzone zgodnie z rozporządzenie MEN (przynajmniej raz na godzinę w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć).

13. Z sali  usunięte  zostają  przedmioty i  sprzęty,  których nie  można skutecznie  prać  lub 

dezynfekować (np. pluszowe zabawki, wózki dla lalek, dywan).

14. Dzieci regularnie myją ręce ciepłą wodą i mydłem antybakteryjnym szczególnie zaraz 

po przyjściu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, przed jedzeniem, po skorzystaniu 

z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu oraz wycierają je w jednorazowe 

ręczniki papierowe.

15. Dzieci  mogą  przynosić  z  domu  picie  w  butelkach,  które  są  podpisane  lub  mają 

charakterystyczną naklejkę, w celu ułatwienia dziecku jej rozpoznania.

16. Dzieci nie powinni przynosić do przedszkola i oddziału przedszkolnego niepotrzebnych 

przedmiotów.  Ograniczenie  to  nie  dotyczy  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami 

edukacyjnymi,  w  szczególności  z  niepełnosprawnościami.  W  takich  przypadkach 

wychowawcy muszą dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, 

natomiast  opiekunowie  dziecka  powinni  zadbać  o  regularne  czyszczenie  (pranie  lub 

dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

17. W  przypadku  odbywania  przez  dziecko  okresu  adaptacyjnego  w  placówce  jeden 

rodzic  / opiekun dziennie za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie 

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

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie 

przebywa  osoba  w  izolacji  w  warunkach  domowych)  z  zachowaniem  dystansu 

społecznego co najmniej 1,5 m.

18. Każdy sprzęt po zakończonej zabawie dziecka, zostaje zdezynfekowany.

19. W trakcie  pobytu  w  przedszkolu  dzieci  mogą  wychodzić  poza  teren  placówki,  np. 

na spacer.

20. Dzieci  w  czasie  pobytu  w  przedszkolu/oddziale  przedszkolnym  mogą  przebywać 

na placu  zabaw, każda grupa  w innym czasie (różne godziny zabaw).  Po każdej  ich 

wizycie cały sprzęt musi zostać zdezynfekowany.

21. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, na terenie przedszkola/szkoły i przy 

zachowaniu możliwie największej odległości i zmianowości grup.
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22. Dzieci przebywają przez cały czas w jednej sali i w miarę możliwości z tymi samymi 

opiekunami.

23. W miarę możliwości dzieci zachowują odstęp między sobą podczas zabawy.

24. Opiekunowie powinni zachowywać dystans między sobą i między dziećmi wynoszący

1,5 metra.

25. Personel  obsługi  nie  powinien  stykać  się  z  dziećmi  i  personelem  opiekującymi 

się dziećmi.

26. Dzieci jedzą posiłki przy stolikach w sali. Po każdym posiłku wszystkie sprzęty, blaty 

stołów i poręcze krzeseł są dezynfekowane. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte 

w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60° C lub wyparzane.

27. W momencie pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u dziecka zostaje 

ono natychmiast  odizolowane do osobnego pomieszczenia  (sala  nr  01).  Natychmiast 

zostają  poinformowani  rodzice/opiekunowie  prawni  o  konieczności  pilnego  odbioru 

dziecka z przedszkola/ oddziału przedszkolnego.

28. Toalety  są  dezynfekowane  na  bieżąco.  Monitorowane  są  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. 

29. Przeprowadzając  dezynfekcję  ściśle  przestrzega  się  zaleceń  znajdujących  się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji,  zwłaszcza czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych  pomieszczeń,  przedmiotów,  tak  aby  dzieci  nie  były  narażone 

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

30. W  przypadku  wystąpienia  wątpliwości  należy  zwrócić  się  o  pomoc/poradę 

do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.


