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Procedura organizacji pobytu dzieci w Samorządowym Przedszkolu  nr 33  
w Krakowie, w czasie zagrożenia epidemicznego COVID 19 

 

I. Organizacja opieki 

1. Przedszkole w okresie stanu zagrożenia epidemicznego organizuje opiekę nad dziećmi stosując 
się do wytycznych przeciwepidemicznych GIS dla przedszkoli wydanych dnia 30 kwietnia 2020 
roku. 

2. Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem przez 
przedszkole w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, powinni o tym fakcie powiadomić 
dyrektora Przedszkola.  

3. Dyrektor przedszkola organizuje pobyt dziecka z uwzględnieniem zasady, zgodnie z którą w 
grupie/sali przedszkolnej przebywać może do 16 dzieci, a minimalna przestrzeń do wypoczynku, 
zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 m2 na każde dziecko i każdego 
opiekuna. 
Zgodnie z tą zasadą ilość dzieci w poszczególnych salach wynosi:  

S. I (40 m2) – 13 osób tj. 11 dzieci + 2 opiekunów  
S. II (57m2) – 18 osób tj. 16 dzieci + 2 opiekunów  
S. III ((57m2) – 18 osób tj. 16 dzieci + 2 opiekunów  
S. IV (57m2) – 18 osób tj. 16 dzieci + 2 opiekunów  
S. V (53 m2) – 17 osób tj. 15 dzieci + 2 opiekunów 
S. VI (46 m2) – 15 osób tj. 13 dzieci + 2 opiekunów 

 
4. W związku z ograniczeniem ilości osób dopuszczonych do przebywania w poszczególnych salach 

przedszkolnych, o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor, biorąc pod uwagę 
okoliczności wskazane w pkt. 5 i 6 oraz ilość pracowników będących w gotowości do pracy. 

5. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie stanu zagrożenia epidemicznego 
mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników 
handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz pracowników Przedszkola. 

6. Z przedszkola powinny skorzystać wyłącznie te dzieci, których rodzice nie mają możliwości 
pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.  

7. W sytuacjach kryzysowych, uniemożliwiających właściwą organizację pracy zgodnie zaleceniami 
GIS lub uniemożliwiających zapewnienia dzieciom właściwej opieki (np. nieobecność 
pracowników),  ilość przyjmowanych dzieci do przedszkola może zostać ograniczona. 

8. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego,  w związku z koniecznością zapewnienia właściwej 
organizacji pracy oraz dezynfekcji pomieszczeń, Przedszkole otwarte będzie w godzinach                    
7,00-16,00.  

9. W celu ubiegania się o pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola o którym mowa w pkt 5 i 6, 
rodzice są zobowiązania do poświadczenia danej okoliczności przez złażenie stosownego 
oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

10. Powiadomienie, o którym mowa w pkt 2, należy przesłać drogą elektroniczną, co najmniej na          
3 dni robocze przed planowaną datą posłania dziecka do przedszkola na adres mailowy 
przedszkola: przedszkole33napiaskach@wp.pl Wraz z powiadomieniem należy przesłać skan 
własnoręcznie podpisanego oświadczenia. Wzór  oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej procedury. 
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11. Przesłanie powiadomienia o chęci skorzystania z opieki przedszkolnej nie jest równoznaczne z 
przyjęciem dziecka.    

12. Do przedszkola mogą być przyjęte tylko dzieci zdrowe - bez jakichkolwiek objawów 
chorobowych. 

13. Przed wejściem do przedszkola rodzic oraz dziecko będą poddani procedurze pomiaru 
temperatury. W przypadku podwyższonej temperatury u dziecka lub u rodzica/opiekuna dziecka 
(powyżej 37 stopni C) dziecko nie zostanie wpuszczone do przedszkola.  

14. Brak zgody na poddanie się procedurze pomiaru temperatury jest równoznaczny                                    
z rezygnacji z opieki przedszkolnej. 

15. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców/opiekunów dziecka na teren przedszkola. Kontakt 
rodzica z nauczycielem odbywa się za pośrednictwem telefonu, elektronicznych środków 
komunikacji, listownie. 

16. W związku z ograniczeniem GIS wprowadzającym zasadę pobytu w przestrzeniach wspólnych                 
1 osoby dorosłej na 15 m2 oraz małymi rozmiarami szatni, ogranicza się przebywanie osób 
trzecich w placówce do niezbędnego minimum. Rodzice nie mają dostępu do pomieszczeń 
przedszkolnych położonymi za drzwiami z domofonem. Dzieci z holu wejściowego, do szatni 
przechodzą i przebierają się wyłącznie pod opieką pracownika przedszkola. 

17. Rejestrator  pobytu dziecka w przedszkolu obsługują pracownicy przedszkola. 
18. W szatni przedszkola jednocześnie nie może przebywać więcej niż czworo dzieci. Kolejne dzieci 

będą przejmowane od rodziców przez pracownika przedszkola dopiero po opuszczeniu szatni 
przez poprzednie dzieci.  

19. W oczekiwaniu na wejście do przedszkola należy zachować bezpieczny odstęp – ok. 2 metrów.  
20. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka przez osobę przyprowadzającą je z domu innym 

osobom oczekującym lub bez opieki, przed procedurą pomiaru temperatury. 
21. Zakaz wejścia do pomieszczeń szatni obowiązuje także przy odbiorze dzieci z przedszkola.  
22. Rodzic zgłasza dyżurującemu pracownikowi chęć odebrania dziecka i oczekuje na 

wyprowadzenie dziecka z przedszkola. 
23. Jedna grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. 
24. Przed wejściem na salę przedszkolną dziecko będzie kierowane do łazienki celem dokładnego 

umycia rąk. 
25. W miarę możliwości organizacyjnych, w ciągu tygodnia, do grupy przyporządkowani są ci sami 

pracownicy. 
26. Dzieci łączone są w grupach na cały okres stanu zagrożenia epidemicznego. O zapisie dziecka do 

poszczególnych grup decyduje dyrektor. 
27. Zabrania się przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.  
28. Z sali zabaw zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można dezynfekować, tj. zabawki 

i pomoce tekstylne oraz papierowe (np. dywany, pluszowe zabawki, małe klocki,  puzzle, 
książeczki, piasek kinetyczny, masy plastyczne, przybory plastyczne, wszystkie drobne pomoce 
dydaktyczne i zabawki).  

29. Ze względu na konieczność dezynfekowania zabawek po każdym ich użyciu przez dziecko, liczba 
zabawek do dyspozycji dzieci zostanie zdecydowanie ograniczona. 

30. W związku z brakiem możliwości codziennej dezynfekcji urządzeń zabawowych w ogrodzie, 
sprzęt ten nie będzie udostępniany dzieciom do zabawy. 

31. Wyjścia do ogrodu nauczyciele są obowiązani organizować w sposób uniemożliwiający kontakt 
między dzieci z poszczególnych grup zarówno w szatni jak i w ogrodzie.  
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32. Zakazana jest organizacja wyjścia poza teren przedszkola.  
33. Ogród przedszkolny jest miejscem w którym przebywać mogą wyłącznie dzieci objęte opieką 

przedszkolną wraz z pracownikami przedszkola. Do ogrodu obowiązuje zakaz wstępu osobom 
postronnym, w tym rodzicom/opiekunom wychowanków. 

34. Sala zabaw będzie systematycznie wietrzona, przynajmniej raz na godzinę.  
35. Podczas pobytu dzieci na sali woźna oddziałowa ma obowiązek dbania, o to by oczyszczacz 

powietrza był włączony. 
36. Opiekunowie dzieci powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 
37. Dzieci w grupach będą uczone zachowywania dystansu wobec siebie oraz wobec opiekunów. 
38. Personel opiekujący się dziećmi oraz pozostali pracownicy w przypadku konieczności skrócenia 

dystansu miedzy sobą lub dziećmi, mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej 
zakrywających usta i nos (przyłbice ochronne lub maseczki). 

39. Dzieci przebywające w przedszkolu nie mają obowiązku używania maseczek. 
40. Personel pomocniczy nieprzydzielony do zajmowania się dziećmi oraz personel kuchenny nie 

może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 
41. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym 

pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, a jego rodzice zostaną 
powiadomieni o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. Szczegółowe 
zasady postępowania określa odrębna procedura. 

42. Organizacja miejsca do relaksacji dzieci, musi uwzględniać bezpieczną odległość miedzy 
leżakami. W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego dzieci będą odpoczywać na leżakach 
bez przebierania się w piżamy. Po zakończeniu odpoczynku leżaki będą dezynfekowane.  

 
II. Organizacja żywienia 

1. Dzieci przebywające w przedszkolu spożywają posiłki w sali zabaw, w której przebywają przez 
cały dzień. 

2. Bezpośrednio przed rozkładaniem posiłków blaty stołów są starannie czyszczone odpowiednimi 
środkami dezynfekującymi. 

3. Rozkładaniem naczyń stołowych zajmuje się personel obsługowy – na czas zagrożenia 
epidemicznego rezygnuje się z organizacji  tzw. dyżurów dziecięcych. 

4. Przy stołach dzieci rozmieszczane będą w możliwie minimalnej ilości. 

5. Pracownicy pionu kuchennego zobowiązani są do szczególnej ostrożności dotyczącej 
zabezpieczenia przeciwepidemicznego – należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie 
wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 
kuchennego, dokładnego wyparzania naczyń stołowych oraz sztućców. 

6. Surowce i półprodukty zamawiane są od stałych, sprawdzonych dostawców.  

7. Towar dostarczany jest pod drzwi bloku kuchennego i odbierany przez personel kuchni. 

8. Dostarczone produkty, w przypadku istnienia takiej możliwości są przechowywane w 
wyznaczonym pomieszczeniu przez okres 72 godzin. 
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9. Proces produkcyjny prowadzony jest zgodnie z zasadami opisanymi w zakładowej dokumentacji 
HACCP. 

10. Transport gotowych posiłków do sal na parterze odbywa się z kuchni za pomocą wózka 
transportowego przekazywanego personelowi obsługowemu w wyznaczonym miejscu 
bezpośrednio do sal dydaktycznych, natomiast do sal na piętrze z wykorzystaniem windy 
towarowej, a następnie wózków transportowych. 

11. Po całkowitym zakończeniu wydawania posiłków naczynia stołowe przekazywane są do 
zmywalni naczyń stołowych, poprzez składowanie ich w wyznaczonym miejscu i odbierany przez 
personel kuchenny. Personel kuchni nie powinien mieć kontaktu z personelem obsługowym. 

III. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U 
DZIECI 

1. Podejrzenie zarażenia koronawirusem stwierdza się w przypadku zauważenia objawów: 
a) gorączka powyżej 38oC; 
b) kaszel; 
c) duszności. 

2. Osoba stwierdzająca wystąpienie u dziecka ww. objawów jest obowiązana  bez zbędnej zwłoki:  
a) założyć sobie środki ochrony indywidualnej – maseczkę, przyłbicę i rękawiczki 
b) odizolować dziecko od osób zdrowych umieszczając go w przygotowanej izolatce  
c) zawiadomić dyrektora przedszkola i  rodziców dziecka. 

3. Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik 
zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego  (maska, przyłbica, rękawiczki). Zalecana 
odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać 
żadna inna osoba. 

4. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 
Krakowie, Organ prowadzący - Wydział Edukacji, Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

5. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym 
postępowaniu. 

6. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, Organem prowadzącym, 
Małopolskim Kuratorem Oświaty i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i 
pracowników przedszkola. 

7. Pomieszczenie, po opuszczeniu go przez dziecko, powinno być zdezynfekowane i przewietrzone 
8. Dziecko może być ponownie przyjęte do przedszkola po przedstawieniu zaświadczenia 

lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola. 

Rodzicu, 

 Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas 
drogi do i z placówki. 

 Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.  

 Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
Stosuj się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 
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 Przygotuj go na rozstanie w zmienionej formule (rozstanie w przedsionku przedszkola), wytłumacz 
zmianę obowiązujących zasad. 

 Przyprowadzając dziecko do przedszkola zaopatrz go w oryginalnie zapakowane kredki ołówkowe. 
Podpisz pudełko imieniem i nazwiskiem wodoodpornym pisakiem. Kredki w przedszkolu dziecko 
będzie miało wyłącznie do własnej dyspozycji. 

 Wytłumacz dziecku, że nie będzie ono zabierało do domu żadnych rysunków czy innych wytworów 
własnych.  

 Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono 
unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.  

 Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty 
także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. 

 

 

Kraków , 11.05.2020r.  

 

                                                                                          Agata Jelonek 

                                                                          Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 33 w Krakowie 


