
PROCEDURA – ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI  

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 57 W KRAKOWIE 

 W OKRESIE ZMIENIONYCH WARUNKÓW SPOWODOWANYCH 

PANDEMIĄ KORONAWIRUSA W ROKU SZKOLNYM 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 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 

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

 

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

przebywać maksymalnie 25 dzieci.    

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

maksymalnie do:  

oddział I F - 22 dzieci. 

oddział IIF – 23 dzieci. 

3. W godzinach pracy oddziału każda grupa przebywa na swojej sali.  

Ul. Kutrzeby 6 – w godz. od 6:00 – 8:00 i od 16:00 – 17:00 – są to godziny schodzenia 

oraz  rozchodzenia się dzieci i organizacja w w/w czasie wynika z harmonogramu pracy 

przedszkola.   

Ul. Smolki 9 – w godz. od 7:00 – 8:00 i od 15:30 – 17:00 – są to godziny schodzenia 

oraz  rozchodzenia się dzieci i organizacja w w/w czasie wynika z harmonogramu pracy 

przedszkola.   

4. W przedszkolach do danej grupy przyporządkowani są nauczyciele zgodnie  

z zatwierdzoną organizacją pracy przedszkola na ten rok szkolny. 

5. W przedszkolu przy ul. Kutrzeby 6 w grupach dzieci najmłodszych tj. oddział I i II 

będzie organizowane leżakowanie. W przedszkolu przy ul. Smolki 9 leżakowanie 

zorganizowane zostanie w oddziale IF. Pościel dla każdego dziecka będzie składowana 

osobno, 

6. Z salach przedszkolnych ograniczamy ilość przedmiotów i sprzętów, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować.   

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

jedzenia itp. 

8. Sale przedszkolne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, przed wejściem dzieci a 

także w razie potrzeby w czasie zajęć. 

9. W przedszkolu przestrzegana jest zasad regularnego mycia rąk wodą z mydłem przez 

dzieci – po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie z zabaw na świeżym 

powietrzu, po skorzystaniu z toalety. Toalety są odkażane na bieżąco.  

10. Dzieci korzystają z wody pitnej dostarczanej systematycznie do sal wg potrzeb, 

korzystają z kubeczków jednorazowych. 

11. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci będą korzystały z terenów 

zielonych ogrodu przedszkolnego i piaskownic z zachowaniem dystansu społecznego. 

Każda grupa w wyznaczonym miejscu. Podczas organizacji wyjścia i powrotu  w szatni 

będzie przebywała jedna grupa dzieci.   



12.  Sprzęt do zabaw w ogrodzie będzie dezynfekowany na bieżąco.  

13. 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.   

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

wynoszącej minimum 1,5 m. 

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

16. 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). 

17. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mogą wejść do szatni 

 z zachowaniem zasady jeden rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi z zachowaniem 

odstępu od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czy należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

18. Przy ul. Kutrzeby 6 - w szatni i holu może przebywać jednocześnie 6 rodziców. 

19. Przy ul. Smolki 9 -  w szatni może przebywać jednocześnie 3 rodziców. 

20. W okresie adaptacyjnym rodzice/opiekunowie mogą uzyskać informację o zachowaniu 

dziecka w grupie.  

21. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Każdemu dziecku przed wejściem do 

przedszkola będzie wykonywany pomiar temperatury termometrem 

bezdotykowym. Dzieci z katarem nie będą mogły korzystać z opieki przedszkolnej.  

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

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

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

24. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do natychmiastowego odbierania połączeń 

telefonicznych z przedszkola. 

25. 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.. 

26. 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.  

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

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

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

z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel/dyrektor 

zawiadamia właściwe organy służby zdrowia.  

29.  Pomieszczenie służące izolacji dziecka zostaje natychmiast przewietrzone  

i zdezynfekowane. 

      

mailto:kraina57@wp.pl

