
Procedura organizacji pobytu dzieci w Samorządowym Przedszkolu nr154 
w Krakowie 

w czasie zagrożenia epidemicznego COVID 19 
w roku szkolnym 2020/2021 

 
 

 Postanowienia ogólne  
 
1.Procedura  organizacji pobytu dzieci na terenie Samorządowego Przedszkola nr 154 zwanego dalej 
Przedszkolem została opracowana  z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych  Głównego 
Inspektora Sanitarnego z dnia 26 sierpnia   2020 r.  
 
2.Procedura obowiązuje : 
- pracowników przedszkola ,  
- rodziców dzieci i osoby upoważnione do odbioru dzieci z przedszkola. 
 
3.Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z procedurą  i 
bezwzględnego  stosowania jej zapisów  
 
4.Rodzice dzieci zobowiązani są do zapoznania się z procedura przed przyprowadzeniem dziecka do 
Przedszkola oraz podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury  . 
 
5.W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z koniecznością zapewnienia właściwej 
organizacji pracy przedszkola zgodnie z wymogami sanitarnymi , w tym ograniczenia kontaktu dzieci z 
poszczególnych grup oraz dezynfekcji pomieszczeń, przedszkole będzie zapewniało dzieciom opiekę 
wyłącznie w godzinach 7.00 – 16.30  
 

I.Organizacja opieki . 
 

1. Dyrektor przedszkola organizuje pobyt dzieci z uwzględnieniem zasady, zgodnie z którą w  sali 
przedszkolnej przebywać może do 25 dzieci z zachowaniem zaleceń dotyczących wielkości 
powierzchni pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci .   
 
2 . W sytuacjach kryzysowych, uniemożliwiających właściwą organizację pracy zgodnie zaleceniami 
GIS lub uniemożliwiających zapewnienie dzieciom właściwej opieki (np. nieobecność pracowników), 
ilość przyjmowanych dzieci do przedszkola może zostać ograniczona lub czasowo wstrzymane 
przyjmowanie do danej grupy . Działania w tym zakresie podejmowane są w porozumieniu z organem 
prowadzącym i inspekcją sanitarną O podjętych działaniach zostają niezwłocznie powiadomieni 
rodzice dzieci  
 
3.  Do przedszkola mogą być przyjęte tylko dzieci zdrowe - bez jakichkolwiek objawów  
chorobowych.  
 
4. Dzieci są  przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola zgodnie z grafikiem otwierania 
przedszkola stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej  procedury  Naruszenie godzin grafiku  zasad  
skutkować nieprzyjęciem dziecka do przedszkola w danym dniu lub dłuższym okresem oczekiwania 
na otwarcie przedszkola . Ściśle określone godziny przyjęć i odbioru dzieci wiążą się z koniecznością 
właściwej organizacji pracy przedszkola w warunkach epidemicznych w tym w szczególności 
prowadzenia dezynfekcji placówki w trakcie pobytu dzieci oraz po zakończeniu zajęć .  
 



5. Rodzice doprowadzają dzieci do drzwi przedszkola z zachowaniem między sobą  bezpiecznego 
dystansu społecznego 2 m.  Z uwagi na ograniczoną powierzchnię przedsionka i szatni przedszkola 
oraz  jej funkcjonalność jako ciąg komunikacyjny dla pracowników przedszkola, rodzice nie mogą 
wchodzić wraz z dzieckiem do pomieszczeń przedszkola. 
 
6. Rodzice przed drzwiami przedszkola powinni zdezynfekować ręce zanim nacisną dzwonek przy 
drzwiach . 
 
7. Po zasygnalizowaniu chęci wprowadzenia dziecka do przedszkola , Rodzice oczekują na otwarcie, 
po czym wpuszczają dziecko do przedsionka przedszkola , gdzie odbiera go pracownik przedszkola . 
 
8. Przed wejściem do przedszkola dziecko będzie poddane  procedurze pomiaru temperatury. W 
przypadku podwyższonej temperatury u dziecka (powyżej 37 stopni C) dziecko nie zostanie 
wpuszczone do przedszkola.  Brak zgody na poddanie się procedurze pomiaru temperatury jest 
równoznaczny z rezygnacją z opieki przedszkolnej. 
 
9. Rodzice oczekują na wykonanie pomiaru temperatury u dziecka , po jej pozytywnym wyniku 
dziecko zostaje przeprowadzone do szatni, w razie podwyższonej temperatury dziecko zostaje 
oddane z powrotem pod opiekę rodzica . 
 
10. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka przez osobę przyprowadzającą je z domu innym 
osobom oczekującym lub bez opieki, przed procedurą pomiaru temperatury.  
Zachowanie takie będzie skutkować odmową przyjęcia dziecka do przedszkola w kolejnych dniach .  
 
11. Bezpośrednio po wejściu  na salę dzieci będą kierowane do łazienki w celu dokładnego umycia 
rąk. 
 
12. W szatni przedszkolnej pod opieką pracownika obsługi może przebywać równocześnie 6 dzieci z 
zachowaniem bezpiecznego dystansu .  
 
13. Zakaz wejścia do pomieszczeń przedszkola obowiązuje także przy odbiorze dzieci z przedszkola.  
 
14. Rodzice,  po zdezynfekowaniu rąk przed naciśnięciem dzwonka,   za pośrednictwem dzwonka przy 
drzwiach  sygnalizują dyżurującemu pracownikowi chęć odebrania dziecka i oczekują na 
wyprowadzenie dziecka z przedszkola. 
 
15. Karty rejestrujące godziny pobytu dziecka w przedszkolu pozostają w szatni przedszkolnej . 
Czytnik kart obsługuje pracownik przedszkola odbijając kartę dziecka po jego wprowadzeniu do szatni 
/ wyjściu z szatni do domu  . 
 
16. Dziecko może być odebrane z Przedszkola przez rodziców lub innego zdrowego, pełnoletniego 
domownika (będącego upoważnionym do odbioru dziecka  na piśmie) z wyłączeniem osób , 
przebywających w izolacji, , przeziębionych, chorych. Należy ograniczyć ilość osób odbierających 
dziecka do niezbędnego minimum  
 
17.Dzieci nie przynoszą do Przedszkola zabawek oraz żadnych rzeczy z domu   
 
18. Każda grupa liczy  25 dzieci  i przebywa w wyznaczonej sali . Wyjątek stanowi grupa VI, która liczy 
19 dzieci (ze względu na mniejszą powierzchnię sali ) W miarę możliwości organizacyjnych  ogranicza 
się   kontakt między dziećmi z różnych grup  
 



19. Sala zabaw będzie systematycznie wietrzona. Podczas pobytu dzieci w sali pracują stale 2 
oczyszczacze powietrza  
 
20. Z sali zabaw zostają usunięte przedmioty i sprzęty oraz zabawki których nie można dezynfekować,  
 
21. Ze względu na konieczność zachowania bezpiecznych warunków zabawy  w tym systematycznego 
w ciągu dnia dezynfekowania zabawek ilość  zabawek do dyspozycji dzieci zostaje  ograniczona.  
 
22. Dzieci z różnych grup w miarę możliwości organizacyjnych  nie kontaktują się ze sobą .Wyjątkiem 
jest grupa IV i V , które korzystają ze wspólnej łazienki .  Dotyczy to także  pobytu w ogrodzie 
przedszkolnym . Wyjścia do ogrodu nauczyciele są obowiązani organizować w sposób 
uniemożliwiający kontakt  między dziećmi z poszczególnych grup zarówno w szatni jak i w ogrodzie.  
 
23. 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. 
 
24. Zakazana jest organizacja wyjścia poza teren przedszkola.  
 
25.Opiekunowie dzieci powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni  
przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.  
 
26. Personel opiekujący się dziećmi oraz pozostali pracownicy mają obowiązek stosowania na terenie 
budynku przedszkola środków ochrony indywidualnej zakrywających usta i nos (przyłbice ochronne 
lub maseczki).  
 
27. Dzieci w grupach będą uczone zachowywania dystansu wobec siebie oraz wobec opiekunów.  
  
28. Dzieci przebywające w przedszkolu nie mają obowiązku używania maseczek.  
 
29. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 
W miarę możliwości ograniczony jest również kontakt pomiędzy personelem opiekującym się dziećmi 
z różnych grup  
 
30. W przypadku pojawienia się u dziecka niepokojących  objawów choroby zostanie ono 
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 w tym zakresie określa odrębna procedura.  
 
31. W przypadku  nie przestrzegania  przez dziecko w zasad ustalonych w grupie , w sposób 
sprawiający zagrożenie zdrowia dzieci czy pracowników opiekujących się dziećmi w grupie  dyrektor 
przedszkola,  mając na względzie bezpieczeństwo innych dzieci i pracowników może odmówić 
przyjmowania takiego dziecka pod opiekę przedszkola . W przypadku dziecka realizującego 
obowiązek przedszkolny dziecko takie może realizować nauczanie zdalne . 
 
 
                                                     II. Organizacja żywienia  
 
1. Dzieci przebywające w przedszkolu spożywają posiłki w sali zabaw, w której przebywają przez  cały 
dzień.  
 
2. Każde dziecko ma stałe miejsce przy stoliku .  



 
3. Bezpośrednio przed rozkładaniem posiłków blaty stołów są starannie czyszczone odpowiednimi 
środkami dezynfekującymi.  
 
4. Rozkładaniem naczyń stołowych zajmuje się personel obsługi przebywający z dziećmi na sali 
 
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 , odbierany przez personel kuchni. 
opakowania zbiorcze są dezynfekowane przed rozpakowaniem i umieszczeniem w magazynie  
 
8. Proces produkcyjny prowadzony jest zgodnie z zasadami opisanymi w przedszkolnej dokumentacji 
HACCP.  
 
9. Posiłki wydawane są ściśle w godzinach : 
śniadanie  - godz. 8.45 , obiad  - godz. 11.45. podwieczorek – godz. 14.30  
 
                
                                                    III.  Postanowienia końcowe  
 
1.Przepisy niniejszej Procedury wchodzą w życie z dniem jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
1.09.2020 r. i obowiązują do odwołania  
 
 
 
 
                                                                                                                        Marta Żugaj  
                                                                                                                            Dyrektor 
                                                                                                     Samorządowego Przedszkola Nr 154 


