
Procedury postępowania w związku  zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem  dla 

Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem obowiązujące 

od 01 września 2020r. 

Podstawa prawna 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej          

stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie        
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,          

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780) 

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 2lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w            
szkole podstawowej, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do            
lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji                    

Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 394, 567) 

Oświadczenie Prezesa UODO, Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o                
szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem        
Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020             
poz.374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki            
przedszkolnej w czasie trwania epidemii koronawirusa.  
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) 

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) 

 Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz           
działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce. 

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki zaś osobami          
odpowiedzialnymi za realizację procedury pracownicy placówki. Niniejsza procedura opracowana         
jest w oparciu o wytyczne GIS oraz wytyczne MPiPS i MZ i jest na bieżąco aktualizowana. 

I. Organizacja opieki nad dziećmi 

I a) organizacja pracy w grupie  przedszkolnej 

1. Przedszkole funkcjonuje podzielone na dwie strefy – parter ( gr I,II) , piętro gr III,IV,V). Dzieci ze                  

stref nie mogą się stykać ze sobą. 

2. Jedną grupę przedszkolną stanowią dzieci w wieku przedszkolnym przydzielone do swojej            

wiekowej grupy 

3.Jedną grupę stanowi 25 dzieci , 2 nauczycieli i woźną oddz., w grupie młodszej pomoc               

nauczyciela. 

4. Dzieci do ogrodu przedszkolnego wychodzić będą rotacyjnie. – strefa I nie styka się ze strefą II, a w                   

miarę możliwości dzieci  w strefach też nie stykają się ze sobą. 

5.W ogrodzie dzieci korzystają ze sprzętu stacjonarnego ( mytego codziennie) , i zabawek             

przenośnych , dedykowanych każdej grupie osobno. 

6. W przypadku korzystania z ogrodu przedszkolnego dzieci wychodzą do ogrodu rotacyjnie  



7. W sali , w której przebywa grupa dziecięca należy usunąć przedmioty i sprzęty których nie można                 

uprać lub zdezynfekować ( kanapy , pluszaki, wózki, łóżeczka itp).  

8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola swoich zabawek. 

9. Dzieci młodsze  nie będą korzystać z  wypoczynku poobiedniego . 

10. Salę przedszkolną należy wietrzyć co godzinę. 

11. Należy dopilnować aby dzieci myły często ręce szczególnie po przyjściu do przedszkola , przed               

jedzeniem i po powrocie z ogrodu oraz po korzystaniu z toalety. 

12. Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe bez jakichkolwiek  objawów chorobowych. 

13. Wszyscy pracownicy przydzieleni do danej grupy dziecięcej zobowiązani są do zachowania            

dystansu między sobą wynoszący min.1,5 m na każdej przestrzeni przedszkola. 

14. Nie organizujemy wyjść poza teren przedszkola.( spacer do lasu , wycieczki) 

15. Komunikacja z rodzicami dzieci możliwa jest telefoniczna lub mailowa . Indywidualne maile             

nauczycieli zostaną zamieszczone na stronie internetowej. W wyjątkowej sytuacji rodzic może           
porozmawiać z dyrektorem przedszkola oraz nauczycielem umawiając się telefonicznie na spotkanie           

.Spotkanie odbywa się z zachowaniem reżimu społecznego ( maseczka , rękawiczki). 

16. Rodzice wyrażają zgodę pisemnie ( załącznik nr 2 do procedury)na pomiar temperatury dziecka              

na wejściu do przedszkola oraz  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

17.W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych zostają zawieszone instrukcje prawidłowego mycia         

rąk , dezynfekcji rąk prawidłowego zdejmowania maseczki i zdejmowania rękawiczek. 

I b) przyprowadzanie i odbieranie dzieci 

1.Rodzice /opiekunowie przyprowadzający dzieci do przedszkola muszą zachować dystans społeczny          

do pracowników , jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min 1,5 m. 

2. Rodzice wchodzą z dzieckiem do szatni danej grupy dziecka . Rodzice grupy I,II wchodzą do                
przedszkola bocznym wejściem od strony ogrodu , rodzice grupy III,IV, V wchodzą wejściem             

głównym. 

3. W szatni może jednocześnie przebywać 2 rodziców i 2 dzieci z zachowaniem odległości minimum               
1,5 m. W przypadku znajdowania się większej ilości rodziców i dzieci podczas przyprowadzania i              

odbierania dzieci rodzice czekają na zewnątrz przedszkola. 

4. Rodzice muszą mieć założoną maseczkę i  muszą dezynfekować ręce w przedsionku. 

5.Pracownik przedszkola mierzy dziecku    temperaturę  na wejściu do przedszkola, oraz w trakcie 

pobytu dziecka ( wyrywkowo ) a, także w przypadku  podejrzenia choroby u dziecka. 

6.Temperatura ciała dziecka mierzona jest tylko i wyłącznie z chwilą zakrycia ust i nosa przez               
rodzica i dziecka .W przypadku podwyższonej temperatury ( 37,5st) dziecka, dziecko nie zostaje             
przyjęte do przedszkola 
7. W miarę możliwości pracownik zachowuje dystans społeczny do dziecka. 

8. Przy odbiorze dziecka , rodzic wywołuje dziecko przez domofon i czeka w szatni na dziecko,                

Rodzice grup Ii II wchodzą do szatni i czekają na dziecko. 

9.Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe. 



10. Dziecko przyprowadza i odbiera jeden rodzic. 

11.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie nie wolno przyprowadzać dziecko do            

przedszkola. 

12.Każdą nieobecność dziecka spowodowaną chorobą rodzice/opiekunowie zobowiązani są do         

zgłoszenia nauczycielom. 

II Organizacja żywienia Poza ogólną procedurą uwzględnioną w HACCP przedszkola obowiązują           

następujące zalecenia 

1.Dzieci będą otrzymywały 4 posiłki ( śniadanie , II śniadanie , obiad , podwieczorek) zgodnie z                

poprzednią deklaracją rodziców oraz  wodę do picia w każdej chwili. 

2.Posiłki są podawane w sali przedszkolnej. 

3.Przed każdym posiłkiem stoły i krzesła są dezynfekowane. 

4.Posiłki są przygotowywane z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa z zachowaniem          

warunków higienicznych i zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników. 

5. Aby zachować dystans społeczny dzieci nie będą karmione przez personel. 

III  Organizacja zajęć przedszkolnych 

1.Nauczyciel organizuje dla dzieci zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze i realizuje zadania         

podstawy programowej. 

2. W miarę możliwości nauczyciel organizuje pobyt w ogrodzie przedszkolnym z zachowaniem            

reżimu społecznego i zasad epidemiologicznych ( mycie detergentem lub dezynfekcja sprzętu). 

IV Zasady korzystania z placu zabaw 

1.Dzieci na plac zabaw wychodzą pod opieką opiekunów przypisanych do danej grupy. 
2.W szatni i podczas wychodzeniu na dwór stosuje się rotacyjność grup. 
3.Dzieciom udostępnia się sprzęt sportowy i do zabaw ruchowych. 
4.Dzieci korzystają ze stałych elementów wyposażenia placu zabaw umytym każdego dnia przez            
konserwatora. 
5.Na placu zabaw należy starać się zachować możliwie maksymalną odległość personelu i dzieci od              
siebie. 
6.Po powrocie z placu zabaw dzieci rozbierają się w szatni, a następnie dokładnie myją ręce. Opiekun                
myje i dezynfekuje ręce. 
7.Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z dziećmi poza teren placówki,    np. na spacer 
 
V Zasady przebywania osób trzecich w przedszkolu 
 
1.Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te zaopatrzone            
powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki) a w sytuacjach            
wzbudzających niepokój intendentka mierzy temperaturę osobom wchodzącym na tren placówki.  
2.Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie mogą wchodzić na teren placówki.. 
3.Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku dostarczenia przesyłki            
pracownik przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją osobiście sprzed            
drzwi wejściowych. Dokumenty dostarczone do placówki podlegają 48 godzinnej kwarantannie.  
 



4.Dyrektor przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoby te, mogą wejść do            
placówki wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk  lub w rękawiczkach. 

Violetta Ilnicka dyrektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aneks z dnia 07.09.2020 

Do  „Procedury organizacji opieki nad dzieckiem” w Przedszkolu nr 8 Pluszowy Misiaczek 

Po dokonaniu analizy schodzenia i rozchodzenia się dzieci ,wprowadza się następujące zmiany do             

Procedury organizacji opieki nad dzieckiem „ 

Rozdz.I ust Ia dodaje się punkt 1a, który otrzymuje brzmienie: 

W związku z harmonogramem godzin pracy nauczycieli w poszczególnych grupach wiekowych : 

Gr I 7.00-17.00 

Gr II 8.00-15.30 

gr III 6.30-16.30 

Gr IV 7.00-17.00 

Gr V  7.30-16.00 

Wskazane jest aby w miarę możliwości rodzice przyprowadzali dzieci w godzinach pracy grupy. 

 Violetta Ilnicka -dyrektor 


