
PROCEDURA – PRACA NAUCZYCIELI  

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 57 W KRAKOWIE 

 W OKRESIE ZMIENIONYCH WARUNKÓW SPOWODOWANYCH 

PANDEMIĄ COVID – 19 

Rok szkolny 2020/2021 

Podstawa prawna: 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 2 lipca 2020r. 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) 

 

1. W grupie przedszkolnej – dotyczy przedszkola przy ul. Kutrzeby 6 może przebywać do 

25 dzieci. 

2. W grupie przedszkolnej – dotyczy przedszkola przy ul. Smolki 9 może przebywać: 

 grupa IF - 22 dzieci 

grupa IIF – 23 dzieci 

3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć w sali przypadająca na jedno 

dziecko powinna wynosić 2 m ². 

4. Grupy dzieci przebywają w wyznaczonych salach zgodnie z zatwierdzoną organizacją 

pracy przedszkola na ten rok szkolny. 

5. Do grupy przyporządkowani są nauczyciele zgodnie z zatwierdzoną organizacją pracy 

przedszkola na ten rok szkolny oraz pomoc wychowawcy. 

6. Z sali, w której przebywają dzieci usuwamy przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe i materiałowe zabawki, itp.). Książki, 

lalki, wózki, kredki, puzzle, gry, układanki,  itp. będą cyklicznie udostępniane dzieciom, 

dezynfekowane, poddane kwarantannie, a w kolejnych dniach wymieniane na inne 

 z zasobu grupy. 

7. Wszystkie wykorzystywane do zajęć przedmioty np. klocki, przybory gimnastyczne, 

przybory do rysowania, malowania po użyciu będą systematycznie dezynfekowane.  

8. Kartki na których dzieci rysują powinny być odkładane w jedno miejsce (np. plastikowy 

pojemnik), z którego dziecko odchodząc do domu będzie mogło zabrać je ze sobą. Nie 

zabrane kartki są usuwane z sali po wyjściu dzieci.  

9. Dziecko do przedszkola nie zabiera ze sobą żadnych przedmiotów i zabawek, picia, 

jedzenia itp. 

10. Sale, w których będą przebywały dzieci są wietrzone co najmniej raz na godzinę, przed 

wejściem dzieci a także w razie potrzeby w czasie zajęć, zajęcia gimnastyczne i zabawy 

ruchowe przeprowadzane są przy otwartych oknach. 

11. Oddziały przy ul. Smolki 9 korzystają wyłącznie z piaskownicy i ogrodu przy swoim 

przedszkolu lub z ogrodu i piaskownic w przedszkolu przy ul. Kutrzeby 6. 

12. Do zadań nauczyciela należy wyjaśnianie dzieciom w sposób dla nich dostępny  

i zrozumiały jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego 

zostały wprowadzone. 



13. Do zadań nauczyciela należy również zawracanie uwagi, aby dzieci często i regularnie 

myły ręce, szczególnie po wejściu do sali przedszkolnej, przed jedzeniem, po każdym 

skorzystaniu z toalety,  zabawie zabawkami, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

14. Należy zorganizować dzieciom pokaz właściwego mycia rąk, często o tym przypominać 

i dawać przykład własnym postępowaniem.  

15. Należy przypominać dzieciom,  że nie powinny dotykać oczu, nosa i ust, nie podawać 

ręki na powitanie, obejmować się. Uczyć dzieci odpowiedniego zasłaniania twarzy 

podczas kichania czy kasłania.  

16. Dzieci korzystają z wody pitnej dostarczanej systematycznie do sal wg potrzeb. Do picia 

używa się  kubeczków jednorazowych.   

17. Zabawy dzieci należy organizować tak, by unikać większych skupisk dzieci , obowiązuje 

zasada  zachowania dystansu społecznego.  

18. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

wynoszącej minimum 1,5 m. 

19.  Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi ani personelem opiekującym się 

dziećmi. 

20. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w sali.    

21. Po każdym posiłku następuje obowiązkowe czyszczenie blatów stolików i krzesełek.   

22. Pobyt osób trzecich w przedszkolu ogranicza się do niezbędnego minimum,  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe, zachowanie dystansu społecznego 

min. 2 m). 

23. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do natychmiastowego odbierania połączeń 

telefonicznych z przedszkola. 

24. Rodzice/opiekunowie otrzymują informacje dotyczące szybkiej i skutecznej 

komunikacji z przedszkolem; 

- drogą elektroniczną poprzez email kraina57@wp.pl 

- tel. ul. Kutrzeby 6 - 12 656 19 46 – sekretariat 

- tel. ul. Smolki 9 – 12 656 44 82 

- tel. 660 637 648 – dyrektor 

25. Dzieci przejawiające niepokojące objawy choroby, skarżące się na różne dolegliwości, 

bóle, złe samopoczucie zostaną odizolowane w odrębnym pomieszczeniu  

(izolatka) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od osoby, która sprawuje nad nim 

opiekę i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego 

odebrania dziecka z przedszkola.  

26. Rodzic po telefonie od personelu przedszkola ma obowiązek odebrać dziecko 

najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu.  

27. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się  

z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel/dyrektor 

zawiadamia właściwe organy służby zdrowia.  

28.  Pomieszczenie służące izolacji dziecka zostaje natychmiast przewietrzone  

i zdezynfekowane. 

29. W pomieszczeniu służącemu izolacji są przygotowane środki ochrony osobistej: 

maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący, przyłbica, fartuch z długim rękawem. 

30. W celu ochrony nauczycieli i stosowania zasad bezpieczeństwa każdy nauczyciel 

przedszkola zostaje wyposażony w maseczkę, przyłbicę, rękawiczki i płyn do 

dezynfekcji.  
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31. W przypadku wystąpienia ogniska zakażenia dyrektor przedszkola będzie mógł zawiesić 

zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu 

dzieci i personelu. Zawieszenie będzie obwarowane uzyskaniem zgody organu 

prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. Będą to elastyczne rozwiązania umożliwiające dyrektorowi przedszkola 

zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego 

i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych. Dyrektor będzie mógł 

zawiesić zajęcia grup lub całego przedszkola i podjąć decyzję w zakresie wprowadzenia 

nauczania hybrydowego lub zdalnego na uzgodniony okres.  

 

 


