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Załącznik do zarządzenia nr1 7/2020 Dyrektora Przedszkola nr 5 w Sokółce 

dnia 30 sierpnia 2020 w sprawie aneks nr 1  

do Procedur bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 5 w Sokółce 

 w okresie pandemii COVID-19 

 
 
 
 
PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ICH POBYTU 

W PRZEDSZKOLU NR 5 W SOKÓŁCE W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUS 

obowiązująca od 1 września 2020 roku 
 
 
 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).  
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).  
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).  
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1166 ze zm.).  
1 Statut Przedszkola nr 5 w Sokółce  
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1394).  

3 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  sierpnia  2020  r.  zmieniające  
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1389).  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów 

innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizacji ich działania (Dz. U. 

z 2017, poz. 1657 ze zm.).  
9. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja. 
 
 

I. Organizacja opieki w przedszkolu 
 
2. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci : 
 

a) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola 
mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak  
i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.  

b) Rodzice mogą wchodzić z dzieckiem wyłącznie do pomieszczenia ( łapacza, 
znajdującego się przed holem ), z zachowaniem zasady 1 rodzic i dziecko, dzieci 
należące do jednej rodziny, gdzie dziecko będzie przejmowane przez personel  

c) Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 
przedmiotów lub zabawek. 

 
d) Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną 

 
e) Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby w maseczce 
f) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu, należy powiadomić o 
tym fakcie dyrektora przedszkola 

 

https://sportowefakty.wp.pl/tenis/881120/roger-federer-pomaga-w-dobie-pandemii-koronawirusa-ufundowal-posilki-dla-afrykan
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2. Organizacja opieki w przedszkolu  
a) W grupie może przebywać do 25 dzieci.. 

 
b) Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali 

 
c) Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 

 
d) Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może 

być mniejsza niż 2 rn 
2
 na 1 dziecko i każdego opiekuna 

 
e) W sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany). Jeżeli do 
zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) ą od 

razu dokładnie czyszczone i dezynfekowane 
 

f) Wietrzenie sal odbywa się co godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 
w czasie zajęć. 

 
g) Organizacja pracy uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci 

 
h) Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

przedszkola , wynoszący min. 1,5 m. 
 

i) Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 
dezynfekowany. 

 
j) Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola , 

przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości; każda grupa w innej godzinie 
 

k) Personel pomocniczy oraz kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem 
opiekującym się dziećmi. 

 
l) Ograniczono przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 
 
 
3. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka 
 
 

• Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie 
odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, ; opiekun niezwłocznie powiadomi 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola- izolatka 

przedszkolaka- gabinet na piętrze- 
 
4. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu 
 

a) Wyznaczono  i  przygotowano  (m.in.  wyposażenie  w  środki  ochrony  i  płyn  
dezynfekujący) pomieszczenie w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów chorobowych.- izolatka personelu(na piętrze- pokój 

nauczyciela) 

 

b) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie przychodzi do pracy, 

pozostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 

lub 112 i informując , że może być zakażony koronawirusem.  
c) Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujących przepisów prawa na bieżąco  
d) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem pracownik będzie natychmiast 

odsunięty od pracy. Wstrzymanie zostanie przyjmowanie kolejnych grup dzieci. O 

sytuacji niezwłocznie zostanie powiadomiona powiatowa stację sanitarno-

epidemiologiczną .  



e) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik,  będzie poddany gruntownemu  
zdezynfekowaniu  powierzchni  dotykowych (klamki, poręcze,  uchwyty  itp.). 

i wykluczony z użytku na dwa tygodnie      

f)   W  razie  stwierdzenia  podejrzenia koronawirusa u pracownika lub  dziecka 

w  przedszkolu  Dyrektor  placówki  zastosuje  się do dodatkowych wytycznych 

Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sokółce      
 

5. Bezpieczne i higieniczne warunki przebywania dzieci w przedszkolu:  
a) Do przedszkola przyjmuje się tylko zdrowe dzieci. Dzieci nie mogą przynosić 

żadnych zabawek.  
b) Przed przyjęciem dziecka do przedszkola rodzic wyraża pisemną zgodę na 

codzienny pomiar temperatury u dziecka  na początku roku szkolnego 
( załącznik nr 1)  

c) W razie nie wyrażenie zgody przez rodzica na pomiar temperatury, dziecko nie 

zostanie przyjęte do przedszkola.  
d) Dziecko do przedszkola przyjmuje wyznaczony pracownik w korytarzu. Rodzic 

pozostaje na zewnątrz .Nie wchodzi do budynku przedszkola.  
e) Dziecko pod opieką pomocy nauczyciela , po wejściu do przedszkola będzie 

skierowane do łazienki w celu umycia rąk mydłem .- nie używamy środków do 
dezynfekcji rąk dzieciom  

f) Rodzice i opiekunowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz stosowania 

rękawiczek.  
g) Przedszkole i rodzice wspólnie ustalają rodzaj komunikacji na piśmie( załącznik nr 

2)  
h) Rodzice będą wpuszczani tylko do korytarza przedszkola pojedynczo- jeden rodzic 

z dzieckiem na 15 m 
2
 

i) Pracownicy wyposażeni są w środki ochrony osobistej( rękawiczki, maseczki, 
dezynfekcja rąk, w wyjątkowych sytuacjach: fartuchy)  

j) Dzieci w czasie pobytu myją ręce wielokrotnie( np. zawsze po zabawie, przed 

posiłkiem, po korzystaniu z toalety, po powrocie z placu zabaw)Nie używamy 
żadnych  

k) Pracownicy obligatoryjnie obowiązani są do dezynfekcji rąk. Płyny do dezynfekcji 

znajdują się w łazienkach personelu , holu głównym oraz w pomieszczeniach 
gospodarczych.  

l) Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 

pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. Każdy pracownik 
obsługi odnotowuje kilka razy dziennie ( załącznik nr 3- Dezynfekcja 

przedszkola i załącznik 4- dezynfekcja placu zabaw) 
 

m) Przeprowadzając dezynfekcję pracownik przestrzega zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 
przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

  
II.POSIŁKI: 

 

1. Przedszkole zapewnia posiłki na dotychczasowych zasadach: śniadanie, obiad, 

podwieczorek w tych samych godzinach, które obowiązują zgodnie z ramowym 

rozkładem dnia w poszczególnych grupach 

 



2. Po każdym posiłku stoliki i krzesła są dezynfekowane , a naczynia wyparzane w 

temperaturze 85 stopni 

 
3. Personel kuchenny nie kontaktuje się z innymi pracownikami i dziećmi 

 

IV. Zajęcia w przedszkolu: 

 

1. Nauczyciele sprawują opiekę nad wyznaczoną grupą dzieci. Prowadzą zajęcia 

opiekuńczo- wychowawcze i dydaktyczne oraz zajęcia specjalistyczne dzieciom ze 

specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. 

 
2. Dzieci nie będą wychodziły poza teren przedszkola. 

 
3. Każda grupa w innym czasie korzysta z placu zabaw na terenie przedszkola. 

 
V. Godziny pracy przedszkola- pozostają bez zmian 

 
1. Od 6.30 do 16.30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załącznik nr 1  
PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 

PODCZAS ICH POBYTU W PRZEDSZKOLU NR 5 W SOKÓŁCE W 

DOBIE PANDEMII KORONAWIRUS  

 
 
 

 

Sokółka, dnia …………... 
 
 
 

 

ZGODA RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY DZIECKA 
 

 

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury mojego dziecka 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

przez pracowników Przedszkola nr 5 w Sokółce. Dziecko będzie miało mierzoną temperaturę 

przed wejściem do przedszkola oraz w trakcie przebywania w placówce. 

 

 
………………………………………………………. 

 
czytelny podpis rodzica  
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Załącznik nr 2  
PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 

PODCZAS ICH POBYTU W PRZEDSZKOLU NR 5 W SOKÓŁCE W 

DOBIE PANDEMII KORONAWIRUS  

 
 

Potwierdzam, że  w razie wystąpienia u mojego dziecka 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

objawów chorobowych, wyrażam zgodę na odizolowanie mojego dziecka w izolatce przedszkolaka 

w Przedszkolu nr 5 w Sokółce oraz niezwłoczny kontakt ze mną w celu odebrania dziecka z 

przedszkola pod numerem telefonu……………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………… 

 
czytelny podpis rodzica 

 

 

 

Załącznik nr 3  
PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 

PODCZAS ICH POBYTU W PRZEDSZKOLU NR 5 W 

SOKÓŁCE W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUS  

 
 

Dezynfekcja przedszkola 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Imię i nazwisko pracownika 

 

data godzina Toalety SALE: KORYTARZE Czytelny podpis 

   Powierzchnie, Rozdzielnia pracownika 

   klamki, włączniki ciągi komunikacyjne  

    Korytarze, klamki,  

    powierzchnie innych  

    pomieszczeń  

      

      

      

      

      

      

https://sportowefakty.wp.pl/tenis/881120/roger-federer-pomaga-w-dobie-pandemii-koronawirusa-ufundowal-posilki-dla-afrykan
https://sportowefakty.wp.pl/tenis/881120/roger-federer-pomaga-w-dobie-pandemii-koronawirusa-ufundowal-posilki-dla-afrykan
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Przedszkole nr 5 w Sokółce  
Osiedle Centrum 18  
16-100 Sokółka 
tel :85-711-25-39 

REG.200415781 

 

Załącznik nr 4  
PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 

PODCZAS ICH POBYTU W PRZEDSZKOLU NR 5 W SOKÓŁCE 

W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUS  

Dezynfekcja placu zabaw 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Imię i nazwisko pracownika 

 

data godzina Czytelny podpis dozorcy 
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