
 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU 

SAMORZĄDOWYM W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ W BOLECHOWICACH 

Obowiązująca od dnia 1 września 2020r. 

Opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r. 

Dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowanie 

przedszkolnego, oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 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 i 567).  

Stan na dzień 27 sierpień 2020r. 

 

Rodzic jest zobligowany do zapoznania się z treścią procedur i ich bezwzględnego 

przestrzegania. 

 

Organizacja zajęć w przedszkolu: 

1. Przedszkole jest czynne od 6:00 do 17:00. Dzieci przyprowadzane są do godziny 

8.20. Po jej upływie placówka jest zamknięta, następuje dezynfekcja klamek, poręczy 

i przestrzeni wspólnej. 

2. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

3. W miarę możliwości organizacyjnych do jednej grupy będą przyporządkowani ci 

sami opiekunowie. 

4. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom leków. 

5. Dzieci wydawane są tylko osobom upoważnionym. W miarę możliwości nie należy 

angażować w przyprowadzanie/odbieranie dzieci osób starszych bądź z istotnymi 

problemami zdrowotnymi. 

6. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 

dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 

powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że: 



 

 

✓ Powierzchnia przypadająca na każde kolejne wynosi co najmniej 1,5 m2, jeżeli 

czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie; 

*Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, 

pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, 

magazynowych, higieniczno sanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy 

sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit 

miejsc. Powierzchnię każdej Sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych 

sprzętów w niej się znajdujących. 

7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych. KATAR TO TAKŻE CHOROBA. W przypadku stwierdzenia 

u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani do 

przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię powodującą takie 

objawy. 

8. Przy wejściu do budynku przedszkola należy zamieścić płyn do dezynfekcji rąk oraz 

instrukcję użycia środka dezynfekującego. 

9. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka. 

10. Placówka posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po każdym 

pomiarze temperatury. 

11. W salach, w których przebywają grupy należy usunąć przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować (pluszowe zabawki, dywany, 

itp.) 

12. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

należy czyścić lub dezynfekować. 

13.  Dziecko nie przynosi ze sobą do przedszkola zabawek lub niepotrzebnych 

przedmiotów. 

14. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę. 

15. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która 

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

zabawy na dworze, różne godziny posiłków). 

16. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/z przedszkola nie 

wchodzą do placówki. 



 

 

17. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu 

wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie placówki, a gdy nie 

ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. 

18. Sprzęt na placu zabaw lub boisku należącym do placówki powinien być regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeśli nie ma takiej 

możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

19. Dzieci z grupy najmłodszej (3latki) będą miały podpisane leżaki. Rodzic 

zobowiązany jest przynieść kołderki/kocyka/poduszki zapakowanego w podpisaną 

foliową torbę.  Co tydzień rodzice będą zabierać kocyki/poduszki do domu w celu 

uprania. 

20. Przybory i pomoce dziecka należy podpisać imieniem i nazwiskiem. 

21. Do przedszkola uczęszczać będą tylko dzieci rodziców PRACUJĄCYCH. 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola:  

1. Placówka posiada osobne wejście, dostępne tylko dla dzieci przedszkolnych. 

2. Dziecko powinno być przyprowadzone tylko przez jednego opiekuna bez 

towarzystwa osób trzecich. 

3. Dziecko przyprowadzone do przedszkola odbierane jest przez pracownika 

przedszkola przy wejściu. 

4. Karty do logowania dzieci zostają w przedszkolu. Rodzice są zobowiązani 1 

września zostawić karty w placówce. 

5. Dziecko ubierane/rozbierane z odzieży wierzchniej i przygotowywane do 

wyjścia/wejścia jest przez pracownika przedszkola. 

6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia ankiety 

epidemiologicznej. W razie jakichkolwiek zmian rodzic zobowiązany jest 

poinformować o tym fakcie dyrektora placówki. 

7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

8. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w 

przedszkolu nauczyciel zobowiązany jest nie przyjąć dziecka, u którego widać 

wyraźne objawy infekcji. 

 

 



 

 

Procedura komunikowania się nauczyciela z rodzicem w czasie pandemii: 

1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie 

aktualnych numerów telefonów, adresów zamieszkania, by móc się z nimi 

skontaktować. 

2. Kontakt rodzica z nauczycielem możliwy jest poprzez portal społecznościowy 

(Facebook) lub telefoniczny, kontaktując się z sekretariatem placówki. 

3. Informacje dotyczące spraw bieżących będą umieszczane internetowo w 

poszczególnych grupach. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

1. Przed wejściem do budynku będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk. 

2. Personel pomocniczy placówki odpowiedzialny jest za dopilnowanie aby 

wszystkie osoby dezynfekowały dłonie przy wejściu, a rodzice i osoby z zewnątrz 

zakładały rękawiczki ochronne, zakrywały usta i nos, i nie przekraczały 

obowiązujących stref przebywania. 

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

szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4. Personel sprzątający odpowiedzialny jest za codzienne prace porządkowe ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości pomieszczeń w  

przedszkolu. Personel odpowiada także za dezynfekcję powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich w tym blatów, stolików, krzeseł i 

włączników. 

5. Mycie i dezynfekcja sal i łazienek odbywa się conajmniej dwa razy dziennie, w 

czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają dzieci oraz inne osoby. 

6. Sprzątanie i dezynfekcja stołów na jadalni odbywa się przed każdym posiłkiem   i 

po każdym posiłku. 

7. Organizacja żywienia w przedszkolu przebiega zgodnie z wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 

8. Przeprowadzając dezynfekcje będą ściśle przestrzegane zalecenia producenta 

znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Będzie przestrzegany czas  

niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak aby 

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



 

 

9. Przy wejściu głównym będą umieszcozne numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego 

szpitala i służb medycznych. 

10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych będą wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje dezynfekcji. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dzieci: 

1. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w 

odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 

2m2 odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w 

celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

2. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora 

placówki. 

3. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, 

informuje rodziców bądź opiekunów. 

4. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu 

rodziców. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu placówki: 

1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3. Należy wyznaczyć miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie 

odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci. 

5. Dyrektor powiadamia o tym fakcie właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń. 



 

 

6. Obszar, w którym poruszał się  i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe. W razie zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc 

pod uwagę zaistniały przypadek. 

7. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor 

placówki wraz z obsługą. 

8. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

Szczegółowa procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia u dziecka 

zarażenia koronawirusem: 

1. W przypadku zauważenia  objawów takich jak: 

- gorączka powyżej 38oC 

- kaszel 

- duszności 

Należy zawiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców dziecka- jak najszybciej  

2. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w 

przygotowanej izolatce. Dziecko pozostawione będzie pod opieką pracownika 

wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju 

ochronnego (fartuch, maska lub przyłbica). Zalecana odległość od dziecka to 2m. 

We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna 

osoba. 

3. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadania SANEPID Tel.:62 78 295 11  oraz 

organ prowadzący tel.: 62 78 145 22. 

4. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują 

decyzję o dalszym postępowaniu. 

5. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem 

prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłocznie informuje rodziców  

i pracowników szkoły. 



 

 

6. Dalsze postępowanie prowadzi się tak, jak w „Procedurze postępowania na 

wypadek zakażenia korona wirusem lub zachorowania na COVID-19 personelu 

placówki” pkt. 5 – 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 


