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Procedura przebywania dzieci w czasie epidemii COVID-19 na terenie 

Samorządowego Przedszkola nr 71 “Pod Kasztanami”  

 

Podstawa prawna:  

 

➢    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze 

zm.), 

➢ Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) 

➢ Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570) 

➢  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 

1133) 

➢ Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego  oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie  art. 8a ust. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 

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

 

Cel procedury: 

Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieciom przebywającym w przedszkolu w związku 

z zapobieganiem COVID-19. 

 

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

2. W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa.  

3. Do grupy przypisani są ci sami opiekunowie. 

4. W grupie może przebywać do 12 dzieci, 2 nauczycielki i 1 pomoc nauczyciela.  

5. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabaw i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza 

niż 4m2   na 1 dziecko i każdego opiekuna. 

6. W sali, w której przebywa grupa są przedmioty i sprzęt, który można uprać lub 

zdezynfekować. 

7. Nie organizuje się większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 

8. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek. 

9. Poszczególne grupy dzieci nie mogą się ze sobą stykać. 

10. Sala przedszkolna jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby również 

podczas zabaw/ zajęć. 

http://www.przedszkole71.dlaprzedszkoli.eu/


11. W miarę warunków pogodowych dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

ogrodu przedszkolnego (przy zachowaniu maksymalnej odległości, zmienności grup). 

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

13. Nie będą organizowane wyjścia poza teren przedszkola. 

14. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

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

rodzice/opiekunowie nie przyprowadzają dziecka do przedszkola. 

16. Dziecko ma wykonywany pomiar temperatury ciała przedszkolnym termometrem 

bezdotykowym, dezynfekowanym po każdorazowym użyciu.  

17. W razie zauważenia przez opiekuna objawów chorobowych u dziecka, opiekun wraz                                    

z dzieckiem udaje się do wyznaczonego pomieszczenia (tzw. izolatki) zachowując w sali 

odległości min. 2 metrów od dziecka i niezwłocznie zawiadamia rodziców/ opiekunów w celu 

pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

18. W pomieszczeniu tzw. izolatce znajduje się telefon/domofon do zachowania kontaktu                              

z rodzicami/opiekunami i osobami poza pomieszczeniem. 

19. Nauczyciele systematycznie przypominają dzieciom o podstawowych zasadach higieny                        

tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie podawanie ręki na powitanie, zachowanie 

bezpiecznej odległości, zasłanianie twarzy podczas kasłania i kichania, regularnego mycia rąk, 

szczególnie przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po skończonej zabawie na świeżym 

powietrzu. 

 

 

Przepisy końcowe 

1) Procedury bezpieczeństwa, zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną  dn. 13.05.2020 r. 

obowiązują w  Samorządowy Przedszkolu Nr 71 w Krakowie od momentu ich zatwierdzenia 

do czasu ich odwołania.  

2) Wszyscy pracownicy zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania. 

 

Procedury mogą ulec aktualizacji na wniosek Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 

Samorządowego Przedszkola Nr 71 w Krakowie w sytuacji zmian aktów prawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             


