
Procedury postępowania w związku  zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem  dla 

Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w zakresie 

 organizacji wypoczynku poobiedniego dzieci z grupy I  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 25 sierpnia 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. 

Organizacja poobiedniego wypoczynku  dzieci z grupy I 
1) Przedszkole  organizuje wypoczynek poobiedni dla dzieci najmłodszych ( gr I). 
2) Wypoczynek odbywa się w godzinach 12.30-14.00 

3) Osobą odpowiedzialną za organizację wypoczynku jest pomoc nauczyciela pracująca w grupie           

I oraz nauczyciel . 

Przygotowanie do wypoczynku: 

1) Pomoc nauczyciela rozkłada na sali przedszkolnej plastikowe leżaki dla dzieci. 
2) Każdy leżak jest podpisany imiennie dla dziecka i zdezynfekowany. 

3) Leżaki są ustawione w odstępach około 30-50 cm od siebie. Jeżeli istnieją możliwości             
ustawienia leżaków w większej odległości ( mała liczba uczęszczających dzieci) zwiększa się            
odstępy między leżakami. 

4) Pomoc nauczyciela rozkłada podpisane przez rodziców kocyki i poduszki dzieci na leżaki.  
5) Poduszki i kocyki przechowywane są w zamkniętej szafie z półkami imiennie podpisanymi w             

pomieszczeniu gospodarczym przy sali gr I  

 



 

Przebieg wypoczynku 

1) Dzieci po załatwieniu potrzeb fizjologicznych zdejmują sweterki, bluzy i zostawiają je w            

szafce w szatni. 
2) Następnie  przy leżaku ustawiają swoje kapcie i kładą się na leżak, przykrywają kocykiem. 
3) Nauczyciel wycisza dzieci wykorzystując muzykę relaksacyjną, bajki muzyczne lub czyta          

dzieciom bajki, opowiadania. 

Sprzątanie po wypoczynku 

1) Pomoc nauczyciela , nauczyciel sukcesywnie wybudzają dzieci. 
2) Pomoc nauczyciela składa kocyk dziecka i poduszkę i zanosi do indywidualnej półki dziecka. 
3) Następnie zbiera leżak , dezynfekuje i ustawia w pomieszczeniu gospodarczym 

4) Po zabraniu i zdezynfekowaniu wszystkich leżaków otwiera okno w pomieszczeniu          
gospodarczym i wietrzy minimum 05,godz. 

5) Następnie zamyka szafę z pościelą dzieci. 
 

 

 


