
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021  

podczas pandemii COVID 19 

aktualizuje się wprowadzone uprzednio procedury w stanie zagrożenia epidemicznego 

od dnia 01 września 2020r. 

Podstawa prawna:  

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 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 – IV aktualizacja 
wydane 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. Procedura organizacji opieki w placówce przedszkolnej: 

• jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, 

• do grupy przyporządkowana jest jak najmniejsza możliwa ilość opiekunów, 

• w grupie przebywa maksymalnie 25 dzieci, 

• zapewnia się taką organizację pracy, która uniemożliwia stykanie się poszczególnych 

grup dzieci; 

• minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć w sali jest zgodna z aktualnymi 

wytycznymi GIS 

• w sali, w której przebywa grupa zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie wyprać i zdezynfekować np. pluszowe zabawki, 

• wszystkie pomoce dydaktyczne oraz sprzęty na placu zabaw są dokładnie myte  

i/lub dezynfekowane, 

• sala jest wietrzona raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej, 

• opiekunowie pracujący z dziećmi zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m,  

• ogranicza się wyjścia poza teren podmiotu tylko w zakresie jednoczesnego 

przebywania na tym samym terenie (na placu zabaw), przywraca się możliwość 

spacerów 

• w razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) personel 

przedszkola korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych,  

• w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się instrukcje prawidłowego 

mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego 



zdejmowania rękawiczek,  

• personel pomocniczy i kuchenny w miarę możliwości nie kontaktuje się z dziećmi 

oraz personelem opiekującym się dziećmi, 

• rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym 

zaraz po przybyciu do przedszkola, 

• w razie przejawiania jakichkolwiek niepokojących objawów choroby dziecko zostanie 

odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (izolatce), a rodzice zostaną powiadomieni 

w celu pilnego odebrania dziecka. 

• rodzice są poinformowani o sposobach szybkiej komunikacji z opiekunami. 

• Nauczyciel wyjaśnia dzieciom zasady i przyczyny nowej organizacji pracy 

przedszkola oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu 

• Dzieci na placu zabaw korzystają jedynie z przyrządów nie wyłączonych z użycia 

(niezabezpieczonych taśmą) 

• Nauczyciel jest zobowiązany do dopilnowania częstego mycia rąk przez dzieci oraz do 

systematycznego wietrzenia Sali. 

II. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola: 

• dzieci do przedszkola nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp. 

• do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek 

objawów chorobowych, 

• dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe  

( oświadczenie rodziców), 

• drzwi wejściowe są zamykane, rodzic korzysta z dzwonka w celu przywołania 

pracownika wyznaczonego do odbioru dziecka , który zaprowadza je do przypisanej 

mu sali 

• podczas odbierania dziecka przez pracownika dziecku mierzona jest temperatura; jeśli 

termometr wykaże temperaturę 37,50 stopni lub więcej mierzenie wykonuje się 

ponownie; jeśli wynik znów wskaże na podwyższoną temperaturę, dziecko nie może 

wejść na teren przedszkola 

• rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust, 

• rodzice nie mogą wchodzić do placówki ze swoim dzieckiem, jednakże dopuszczalna 

jest możliwość odbioru dziecka bezpośrednio z placu zabaw, jednakże rodzice muszą 

pozostawać w min. 2- metrowej odległości od bawiących się dzieci oraz personelu (w 

przypadku Żywocic- Rodzice muszą pozostać na części wybetonowanej, nie mogą 

wchodzić na trawnik; w przypadku Żużeli rodzic może wchodzić na teren trawiasty, 



jednakże musi znajdować się w możliwie jak najdalszej odległości umożliwiającej 

zakomunikowanie swojej obecności opiekunom). 

• rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola 

zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra,  

• rodzice zobowiązani są przestrzegać zadeklarowanego czasu przyprowadzania dziecka 

do przedszkola, szczególnie w grupie czynnej od godz.8-15. 

• jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,  

nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki, 

• ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich zasad ostrożności. 

III.   Procedura higieny czyszczenia i dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń: 

• rodzice zobowiązani są do dezynfekcji dłoni przy wejściu do budynku przedszkola, 

• opiekunowie regularnie myją ręce wodą z mydłem sobie i dzieciom, szczególnie                  

po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem oraz po skorzystaniu z toalety, 

• wykonywane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymania czystości w ciągach komunikacyjnych, dezynfekcja powierzchni 

dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 

pomieszczeniach spożywania posiłków, 

• przeprowadzając dezynfekcje ściśle przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące 

się na opakowaniu środka 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 (w przypadku 

przeprowadzania zabiegów higienicznych), 

• w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych zamieszcza się plakaty o prawidłowym 

myciu rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje, 

• ściśle przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów 

środków dezynfekujących, 

• toalety są myte/dezynfekowane na bieżąco. 

 

 



IV. Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków: 

• przy organizacji żywienia w placówce wprowadzono dodatkowe zasady szczególnej 

ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, tj. odległość 

stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia 

powierzchni i sprzętów, 

• korzystanie z posiłków jest bezpieczne w salach, w których dzieci przebywają, z 

zachowaniem zasad higieny, wydawanie odbywa się w rękawiczkach ochronnych. 

• zapewnia się korzystanie przez dzieci z wody niegazowanej w każdej z sal pod 

nadzorem opiekuna,  

• wielorazowe sztućce i naczynia są myte w zmywarce z dodatkiem deteregentu,  

w temperaturze minimum 600C 

• wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są  

w maseczce ochronnej lub przyłbicy ochronnej oraz rękawicach jednorazowych, 

• posiłki przygotowane przez catering odbiera się bez kontaktu z pracownikiem 

cateringu.   

• posiłki dostarczane przez catering są dostarczane w pojemnikach jednorazowych, 

catering zapewnia plastikowe sztućce. 

 

V. Procedura postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka  

lub personelu w tym zachorowania na COVID-19: 

• w przedszkolu zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania dziecka,  

u którego zaobserwowano oznaki chorobowe ( pomieszczenie przy kancelarii),  

• pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do 

dezynfekcji, 

• w pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać                      

w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu                    

o zaistniałej sytuacji, powinni jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola, 

• rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie Sanepidu oraz 

zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji, 

• w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie korona wirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty 

od pracy oraz zostanie powiadomiona powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna                 

w celu uzyskania dalszych instrukcji i poleceń, 

• obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik zostanie gruntownie posprzątany  



i zdezynfekowany (klamki, poręcze, uchwyty), 

• w przedszkolu obowiązuje nakaz stosowania się do zaleceń państwowego inspektora 

sanitarnego i jeśli zajdzie taka konieczność - wdrożenie dodatkowych procedur. 

• pracownicy są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów      

nie mogą przychodzić do pracy, muszą pozostać w domu i zgłosić się do stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić        

pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni korona wirusem. 

 

VI. Wymagania w stosunku do Rodziców 

Rodzice zobowiązani są do: 

• zapoznania się i przestrzegania ustalonych procedur obowiązujących w przedszkolu 

• przekazania wychowawcom aktualnych numerów telefonów do szybkiego kontaktu z 

placówką i bezwzględnego odbierania połączeń lub natychmiastowego oddzwaniania; 

w razie wystąpienia objawów chorobowych i w razie braku kontaktu z rodzicem 

placówka informuje odpowiednie służby (pogotowie, sanepid) 

• informowania pracowników przedszkola o aktualnym stanie zdrowia swojego dziecka 

oraz o sytuacji, gdy osoba współzamieszkująca jest objęta kwarantanną i/lub jest chora 

na covid-19 

• w razie objawów chorobowych typu kaszel, katar spowodowanych alergią Rodzic 

zobowiązany jest przynieść stosowne zaświadczenie od lekarza specjalisty 

 

 

 

 

    

     Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żywocicach 

Żywocice, dnia 31.08. 2020r.                          mgr Barbara Szczerska 

 

 


