
  Załącznik 1 

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania 

COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie 

funkcjonowania  przedszkola w okresie pandemii. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS                  

dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.                          

2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego                 

z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych                    

w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja. 

3. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród 

dzieci oraz pracowników przedszkola, w trakcie prowadzonych w nim zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

§ 2 

Sposób organizowania zajęć 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami 

powinni zadbać o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych 

poszczególnym oddziałom salach. W przypadku braków kadrowych 

nauczycielki pracują dodatkowo w innych oddziałach. W sali może 

przebywać 25 dzieci. 

2. Przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci przypadająca na jedno 

dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m
2
. 

3. Do przestrzeni, o której mowa w ust. 3 nie wlicza się pomieszczeń kuchni, 

zbiorowego żywienia, pomocniczych w tym ciągów komunikacji 

wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-

sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli 

oraz innych sprzętów znajdujących się w niej. 

4. Dla dzieci zostało przygotowanych 6 sal zajęć  z zachowaniem wymaganej 

przestrzeni nie mniej niż 1,5 m
2
 na jedno dziecko i każdego opiekuna,                      

w salach zostały zdjęte wykładziny podłogowe. 

5. Powierzchnie do sprzątania to: parkiet, terakota, wykładzina PCV. 

6. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących 

nauczycielami przedszkola. 



7. W salach dostępne są dla dzieci tylko zabawki, które nadają się do częstego 

mycia i dezynfekcji, np. klocki, pojazdy, zabawki z tworzyw sztucznych. 

Każde dziecko posiada odrębne przybory plastyczne. 

8. Przy stolikach dzieci usadzane są w sposób zachowania określonej 

bezpiecznej odległości 1,5 m. 

9. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego 

do przedszkola. Należy jednak zwracać uwagę na  konieczność 

zachowywania możliwie maksymalnej odległości pomiędzy dziećmi.                             

Po zakończeniu zajęć na placu zabaw personel sprzątający musi dokonać 

dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu i odnotować w harmonogramie. 

Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie. 

10. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola – w tym 

zwłaszcza spacerów czy wycieczek. 

11. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone 

przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej 

raz na godzinę, w czasie gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym            

a w razie potrzeby także w trakcie zajęć. 

12. Opiekę nad grupę dzieci sprawują wyznaczeni nauczyciele, pomoc 

nauczyciela lub woźna oddziałowa. 

13. Jeżeli podczas zajęć opiekę sprawuje więcej niż jeden opiekun powinni oni 

zachować od siebie dystans społeczny min 1,5m. 

§ 3 

 

 Organizacja wyjścia dzieci do ogródka przedszkolnego 

 

1. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu 

przedszkolnego. 

2. Z uwagi na dużą przestrzeń ogrodu jednocześnie mogą przebywać 2 

grupy z zachowaniem możliwie maksymalnej odległości między dziećmi 

i ustalonym miejscem do zabawy. 

3. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren ogrodu przedszkolnego 

( np. spacer ). 

4. W trakcie przygotowania dzieci do wyjścia  /lub przyjścia z ogrodu na 

korytarzach i w szatni powinna znajdować się tylko jedna grupa dzieci                   

z opiekunem.  

5. Korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu stosuje się przy zachowaniu 

zasady zmianowości grup w szatni.  Pobyt dzieci w ogrodzie odbywa się 

w ustalonych godzinach. 

6. Piaskownice zabezpieczono plandekami przed używaniem.  



7. Dzieci korzystają w ogrodzie z zabawek i sprzętu sportowego (piłki, 

plastikowe kręgle, koła, zjeżdżalnia , krążki ), które są regularnie 

czyszczone z użyciem detergentu po opuszczeniu  placu zabaw przez 

dzieci.  

8. Po powrocie  z ogrodu przedszkolnego  i opuszczeniu szatni dzieci myją 

ręce wodą z mydłem. 

 

§ 4 

 

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

 

1. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego 

obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola. 

Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu 

pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.  

2. Wodę oraz inne napoje podaje dzieciom pracownik podający dzieciom 

posiłki. 

3. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac 

porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych,            

a także dezynfekowania minimum cztery razy dziennie powierzchni 

dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, 

krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach                                                   

i pomieszczeniach do spożywania posiłków. Przeprowadzenie prac należy 

odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień. 

Dezynfekcję wykonuje się zawsze po przyjściu dzieci do przedszkola,                  

po powrocie z ogrodu przedszkolnego, przed posiłkami. Należy ściśle 

przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się ma opakowaniu środka do 

dezynfekcji oraz przestrzegania czasu niezbędnego do przewietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak aby dzieci nie były 

narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

4. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, 

zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny 

zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź 

kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. 

5. Zabrania się przynoszenia zabawek przez dzieci z domu. 

6. Nauczyciele systematycznie przypominają dzieciom o konieczności 

zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza 

po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na 

świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy 

również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania czy kasłania. 



7. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez 

dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej 

formy zabezpieczenia. 

8. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 

znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

9. Pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej                         

( jednorazowe rękawiczki, maseczki, fartuchy z długim rękawem – do 

przeprowadzenia zabiegów higienicznych adekwatnie do aktualnej sytuacji ). 

10. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki 

medycznej i nie powinni przychodzić do pracy. 

 

§ 5 

Kontakt z osobami trzecimi 

 

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi                   

do niezbędnego minimum. 

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią                  

np. z dostawcą  bądź kurierem, pracownik przedszkola powinien pamiętać                              

o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej                                 

2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz 

maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć 

bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce.                       

W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. 

Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

4. W przedszkolu prowadzony jest rejestr osób trzecich. 

 

§ 6 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci 

 

1.  Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi  

    wejściowych do szatni przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez  

    pracownika placówki. Możliwe jest również wejście rodziców do szatni  

    przedszkolnej z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie  

    od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5m 
 
z zachowaniem wszelkich środków  

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

    rąk ). 

2. Do przedszkole może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

    chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach  

     domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

5. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani innych  



przedmiotów. 

6.  Nauczycielka pilnuje, aby dziecko umyło ręce w łazience. 

7. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego dziecko  

objawów chorobowych , pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je 

rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej 

sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się  

z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu                      

z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka. 

8.  Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna  

     prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi  

     przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do szatni. 

9.  Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna  

prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który 

oczekuje przy drzwiach wejściowych do szatni. 

10.  W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, dziecko  

      odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej  

      przez pracownika przedszkola, który oczekuje w szatni z zachowaniem   

      odstępów. 

 

§ 7 

                                              Pozostałe regulacje 

 

1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania 

COVID-19 będą przekazywane rodzicom poprzez wiadomości na stronie 

internetowej, podane przez nich numery telefonów komórkowych, a także za 

pośrednictwem e-maila. 

2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz 

służb medycznych. 

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz 

rodziców i opiekunów prawnych dzieci. 

 


