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PROCEDURA – FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W OKRESIE 

DYZURU WAKACYJNEGO W DNIACH OD 01 DO 31 LIPCA 2020 r. 

W SAMORZADOWYM PRZEDSZKOLU NR 57 W KRAKOWIE, 

 ul. Smolki 9 

 W OKRESIE ZMIENIONYCH WARUNKÓW SPOWODOWANYCH 

PANDEMIĄ KORONAWIRUSA 

Podstawa prawna: 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 30 kwietnia 

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) 

Aktualizacja – Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 

 4 maja 2020 r. – Koronawirus SARS-CoV-2 

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 czerwca 2020 r 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. 8 ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 14 marca1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz  

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

I. Organizacja pracy. 

 

1. W przedszkolu organizuje się 2 grupy dzieci liczące po 15 osób każda (30 dzieci łącznie). 

2. Każda grupa przebywa w odrębnej sali w ciągu całego dnia.  

3. Grupy z danego oddziału nie mogą stykać się z dziećmi grupy drugiej. 

4.  Z grupami pracują nauczyciele wg ustalonego harmonogramu. 

5. Dzieci w oddziałach przebywają zgodnie z ustalonym przydziałem do danego zespołu – 

oddział I i oddział II. 

6. Oddział I czynny jest codziennie w godz. 7 - 16:00. Oddział II czynny jest codziennie  

w godz. 7:00 – 17:00. 

7. Dzieci spożywają posiłki na swoich salach. Przy stolikach może siedzieć 3 dzieci  

z zachowaniem 1,5 m odległości między sobą. 

8. Zabawy dzieci w salach odbywają się wg zasad ustalonych w obowiązujących procedurach. 

Należy przestrzegać dystansu społecznego – 1,5 m odległości od siebie. 

9. Nauczyciele i personel przedszkola obowiązkowo zachowują dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. 

10. Po przyjściu dziecka do przedszkola jest mierzona temperatura. W przypadku temperatury 

u dziecka powyżej 38 °C dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. 

11. Odbiór dziecka wykazującego objawy chorobowe podczas jego pobytu w przedszkolu 

odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

12. Dzieci z oddziału I – wchodzą do przedszkola przez wejście z klatki schodowej od strony 

kuchni. Są odbierane od rodzica/opiekuna przez pracownika przedszkola, 

 w korytarzu zdejmują obuwie i przechodzą do pomieszczenia, w którym znajduje się 

przygotowana dla nich szafka ubraniowa. Po przebraniu się wchodzą na salę. Obiór dziecka 
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odbywa się z tego samego miejsca, rodzic zgłasza pracownikowi zamiar odbioru dziecka  

z przedszkola i czeka na przyprowadzenie dziecka przez pracownika przedszkola. 

13. Dzieci z oddziału II – wchodzą do przedszkola przez drugie wejście z klatki schodowej od 

strony ogrodu przedszkolnego.   Są odbierane od rodzica/opiekuna przez pracownika 

przedszkola, przed szatnią. Po przebraniu się wchodzą na salę. Obiór dziecka odbywa się  

z tego samego miejsca, rodzic zgłasza pracownikowi zamiar odbioru dziecka  

z przedszkola i czeka na przyprowadzenie dziecka przez pracownika przedszkola. 

14. Rodzice nie wchodzą do pomieszczeń przedszkola, podczas przyprowadzania i odbioru 

dziecka podchodzą do drzwi i czekają na pracownika przedszkola.   

15. Każda osoba dorosła przyprowadzająca i odbierająca dziecko obowiązkowo ma założoną 

maseczkę, rękawiczki ochronne. 

16. Każda osoba dorosła  obowiązkowo dezynfekuje ręce wg zamieszczonej w widocznym 

miejscu instrukcji. 

17. Przestrzegana jest zasada regularnego mycia rąk przez dzieci wodą z mydłem 

antybakteryjnym wg dostępnej instrukcji. 

18. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, 

sugerujących chorobę zakaźną. 

19. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 

20. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

 

II. Pobyt dzieci w ogrodzie na świeżym powietrzu. 

 

1. Dzieci pod opieką nauczycieli mogą przebywać na świeżym powietrzu w ogrodzie 

przedszkolnym przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – 2m.  

2. Możliwe jest przejście dzieci z ul. Smolki 9 do ogrodu przedszkolnego przy  

ul. Kutrzeby 6. Trasa dojścia: ul. Smolki, ul. Krasickiego, ul. Kutrzeby. Powrót do 

przedszkola taką samą trasą.  

3. Zabronione jest korzystanie ze sprzętu w ogrodzie i piaskownic na ternie ogrodów. 

Możliwe są różnorodne zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne z zachowaniem 

dystansu społecznego.  

4. W ogrodzie przy ul. Smolki dopuszcza się korzystanie z tablic do rysowania kredą po 

uprzednim ich regularnym dezynfekowaniu. 

5. Podczas wychodzenia dzieci z budynku przedszkola do ogrodu grupy nie mogą się 

spotykać ze sobą. Taka sama zasada obowiązuje podczas powrotu do przedszkola. Należy 

uzgadniać każdorazowo godzinę wyjścia i powrotu poszczególnych grup. 

 

III. Informacje dodatkowe. 

1. Rodzice, którzy przyprowadzają dzieci na dyżur do przedszkola po raz pierwszy od czasu 

pracy przedszkola w zmienionym reżimie sanitarnym obowiązkowo dostarczają w pierwszym 

dniu Oświadczenie wraz z zgodą RODO – druki dostępne na stronie internetowej przedszkola 

i w wiadomości przesłanej do rodziców droga elektroniczną. 

2. Higiena dzieci, sprzątanie pomieszczeń przedszkola, dezynfekcja, podawanie posiłków, 

praca kuchni i sposób wydawania posiłków dzieciom odbywa się wg obowiązujących procedur 

dostępnych na stronie internetowej przedszkola. 

 


