
Procedura dotycząca bezpieczeństwa  
w Przedszkolu Gminnym im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju 

w czasie epidemii wirusa COVID -19 

1. Cele procedur: 

• zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej opieki  dzieciom podczas ich pobytu  

w przedszkolu,  

• zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola gwarantujących 

bezpieczny pobyt dzieci i pracowników, 

• ustalenie zasad funkcjonowania przedszkola podczas epidemii. 

2. Zakres procedury:  

• Procedurze podlegają zasady organizacji opieki i funkcjonowania  przedszkola. 

3. Osoby podlegające procedurze: 

• Procedura dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi, dzieci i rodziców 

przedszkola. 

Akty prawne: 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) - 

 art. 68 ust. 1 pkt 3, art. 102 ust. 1 pkt 6. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach  (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) - § 2. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

• Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 marca 

2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i 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.322, 374 i 567) 

 

 

 



Procedura I                                                                                                               

dotycząca organizacji opieki i funkcjonowania przedszkola 

Korzystanie z opieki przedszkola w pierwszej kolejności przez dzieci, których rodzice nie 

mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci 

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu 

i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

• Przebywanie jednej grupy dzieci w stałej sali. 

• Przebywanie jednej grupy na placu zabaw. 

• Ograniczenie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi. 

• Ograniczenie liczby dzieci w grupie  do 12 dzieci, w uzasadnionych przypadkach za 

zgodą organu prowadzącego  zwiększenie liczby dzieci- nie więcej niż o 2. 

• Zapewnienie minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali, 

która nie może być mniejsza niż 4m
2 

na 1 dziecko i jednego opiekuna. 

• Usunięcie z sali, w której przebywa grupa przedmiotów i sprzętu, którego nie można 

skutecznie dezynfekować, pozostały sprzęt systematycznie podlega dezynfekcji. 

• Ograniczanie do niezbędnego minimum przebywania osób trzecich z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, jednorazowe rękawiczki, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

• Opracowany szybki sposób komunikacji z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka. 

• Regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany sprzęt na placu 

zabaw. 

• Przebywanie  dzieci wyłącznie na terenie przedszkola (budynek, plac zabaw) zakaz 

wychodzenia poza teren przedszkola. 

• Monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych. 

• Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami 

prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk . 



• Wyznaczenie pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

 

Procedura II – dotycząca Rodziców 

 

Rodzice/Opiekunowie, którzy będą chcieć skorzystać z opieki przedszkola w czasie 

epidemii koronawirusa : 

 

• powiadamiają o tym dyrektora przedszkola, 

• wypełniają Kartę pobytu dziecka w przedszkolu w czasie epidemii  i przekazują ją 

dyrektorowi, 

• przekazują dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, 

• zaopatrują swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa                  

i ust podczas drogi do i z placówki, 

• PRZYPROWADZAJĄ DO PLACÓWKI WYŁĄCZNIE ZDROWE DZIECKO – bez 

objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną, dzieci przyprowadzane/odbierane 

są wyłącznie przez osoby zdrowe, 

• nie posyłają dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub   

w izolacji, wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb 

sanitarnych i lekarza, 

• wyjaśniają dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy 

zabawek, dzieci nie zabierają do domu żadnych wykonanych przez siebie prac, 

• regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny; podkreślają, że 

powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 

podawać ręki na powitanie, 

• zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania, 

pamiętają, że  także powinni  je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego 

przykładu, 

• wchodzą do przedszkola w maseczce (lub innym rodzaju zasłony ust i nosa)   

i rękawiczkach i przed wejściem  obowiązkowo dezynfekują ręce, 

• wchodzą do szatni przedszkola zachowując dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników przedszkola jaki i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m, 



• przyprowadzający dziecko do sali ma zachować dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników przedszkola jaki i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m, 

• dopilnowują aby dziecko przed wejściem do sali obowiązkowo umyło ręce w łazience 

•  Rodzice nie wchodzą do sali,  

• chęć odbioru dziecka z przedszkola sygnalizują poprzez naciśnięcie odpowiedniego 

przycisku na domofonie i czekają na otwarcie drzwi, a następnie oczekują w szatni na 

dziecko, które zostanie odprowadzone przez pomoc nauczyciela do rodzica. 

 

Procedura III dotycząca pracowników przedszkola 

 

• Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

• Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni zostaną                        

w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta 

i nos, ewentualnie przyłbice. 

• Opiekunowie dzieci  i pozostali pracownicy powinni zachować dystans społeczny 

między sobą w każdej przestrzeni wynoszący minimum 1,5 m. 

Nauczyciel i pomoc nauczyciela 

• Praca polega na opiece i  edukacji sytuacyjnej, polegającej na tym, że nauczyciel 

adaptuje formy przeprowadzania zajęć i ich treści do sytuacji. Nauczyciel pracuje z 

dziećmi na tych treściach, które po modyfikacji pasują do zaistniałej sytuacji, także w 

miarę możliwości dla tych dzieci, które nie biorą udziału w zajęciach grupowych. 

Praca dydaktyczna pozostaje na zasadach nauki zdalnej. 

• Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce  

i dlaczego zostały wprowadzone. Nie organizuje wyjść poza teren placówki. 

• Przestrzega, aby w sali nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. 

• Dba aby dzieci nie przynosiły do przedszkola własnych przedmiotów i zabawek  

i nie wynosiły z przedszkola wykonanych przez siebie prac. 

• Dba aby przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze były  dezynfekowane po ich 

użyciu. 

• Wietrzy salę co najmniej raz na godzinę w której organizuje zajęcia.  

• Nie wychodzi na plac zabaw jeżeli w tym czasie przebywa inna grupa dzieci.  



• Regularnie myje  i dezynfekuje ręce. Organizuje pokaz właściwego mycia rąk. 

Przypomina i daje przykład. Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, 

szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć  

na świeżym powietrzu. 

• Obserwuje w ciągu dnia czy dziecko nie przejawia objawów chorobowych. 

Jeżeli  je zauważy, niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów. 

• Przestrzega wytycznych dotyczących przyprowadzania i odbierania dzieci  

z przedszkola przez rodziców/opiekunów. 

 

Woźna 

• Nie może kontaktować się z dziećmi ani z personelem opiekującym się dziećmi. 

• Wykonuje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 

czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: 

poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

• Na bieżąco dezynfekuje toalety. 

• po każdorazowym korzystaniu z placu zabaw przez dzieci czyści sprzęt  z użyciem 

detergentu lub dezynfekuje . 

• Ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do 

dezynfekcji, przestrzega czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych  

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

środków służących do dezynfekcji. 

• Pilnuje aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu do przedszkola 

oraz zakładali rękawiczki zakrywali usta i nos. 

Pracownik kuchni i intendent 

• Nie mogą kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 

• W stołówce, obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do 

funkcjonowania żywienia zbiorowego, przestrzega  w szczególny sposób zasad 

higieny osobistej, zachowuje odległość stanowisk pracy, szczególną uwagę zwraca na 

utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

• Wielorazowe naczynia i sztućce  myć w zmywarce z dodatkiem detergentu                       

w temperaturze min. 60
o
C lub je wyparzać. 



Procedura IV dotycząca postępowania  

na wypadek objawów zakażenia koronawirusem 

 

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

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe  

2. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedur biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

3. Umieszczenie w wyznaczonym miejscu potrzebnych numerów telefonów  

(stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych). 

4. Ustalenie listy osób przebywających w przedszkolu w tym samym czasie, w którym 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie  stosowania się do wytycznych GIS 

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej 

 

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z procedurą  bezpieczeństwa                

w przedszkolu w czasie epidemii oraz stosowania zawartych w niej zasad . 

 

 

 


