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Procedura pracy 

Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu 

w okresie trwania pandemii koronawirusa COVID – 19 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. poz. 844 ze zm.).  

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 poz. 2410   

z póź.zm.).  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 410).  

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

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

kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374).  

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii            

(Dz. U. z 2020 poz. 673).  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie       

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie        

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781  

8. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego. https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-

dla-przedszkoli  

9. Statut Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu.  

 

  

Cel procedury  

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa             

i higieny pobytu dzieci w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu w trakcie 

pandemii koronawirusa COVID-19.  

 

Zakres procedury  

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich dzieci, rodziców/prawnych opiekunów oraz pracowników 

Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu przebywających na terenie 

przedszkola w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.  
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Odpowiedzialność  

1. Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią rodziców/prawnych opiekunów            

oraz pracowników jest Dyrekcja przedszkola.  

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy rodzice/prawni 

opiekunowie dzieci uczęszczających do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II            

w Supraślu oraz wszyscy pracownicy przedszkola.  

 

INFORMACJE WSTĘPNE: 

 

1. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Supraśla przedszkole zostanie otwarte od 15 maja 2020r.         

gdy zgłosi się min. 10 dzieci. 

2. W przypadku, gdy do przedszkola nie zgłosi się minimalna liczba dzieci, placówka rozpocznie swoją 

działalność w terminie późniejszym – od dnia, w którym minimalna liczba dzieci zostanie osiągnięta. 

3. Maksymalna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola od 15 maja 2020r. będzie wynosić 

zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Supraśla nie więcej niż 20% wszystkich dzieci w placówce       

tj. 30 przedszkolaków. 

4. PRZEDSZKOLE OTWARTE będzie w godzinach 7.00 – 16.00 

5. W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu w okresie trwania 

pandemii prowadzone będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz zabawy dydaktyczne. 

6. Do przedszkola zabrania się wchodzenia osobom trzecim, z zewnątrz.  

7. W przedszkolu w godzinach 8.15 – 14.45 zostają zamknięte drzwi wejścia głównego.  

8. Każda osoba przychodząca do przedszkola (osoby z zewnątrz, pracownicy, rodzice/prawni 

opiekunowie) zobowiązana jest do zachowania wszelkich środków ostrożności: maseczka lub inna 

osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk. 

9. Na zewnątrz budynku przy wejściu głównym utworzony zostanie PUNKT DEZYNFEKCJI RĄK –  

do skorzystania z którego zobowiązana jest każda osoba dorosła wchodząca do placówki.. 

10. Rodzic zobowiązany jest do przekazania do placówki indywidualnej KARTY STOPEREK dziecka 

ewidencjonującej jego dzienny pobyt w placówce. Karty pozostają na terenie placówki pod 

nadzorem dyrektora przedszkola.                    

 

 

 

 



3 

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W TRAKCIE PANDEMII: 

 

Rodzice podejmując decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola powinni mieć 

świadomość o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców           

lub opiekunów, jak i innych domowników. 

 

1. Opieką w placówce zostaną objęte dzieci zdrowe, wyłącznie rodziców/opiekunów prawnych, którzy 

dobrowolnie i świadomie zgłoszą dyrektorowi przedszkola chęć objęcia dziecka opieką.  

2. W pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają 

możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

3. Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci pracowników:  

- systemu ochrony zdrowia,  

- służb mundurowych,  

- pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane                                   

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

4. Dokumenty wymagane do przyjęcia dziecka do przedszkola: 

- Zaświadczenie obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących lub rodzica/prawnego opiekuna 

pracującego i samotnie wychowującego dziecko – wymagane zaświadczenie od pracodawcy,         

w którym zostaje potwierdzone osobiste stawiennictwo w miejscu pracy (nie praca zdalna)            

oraz niekorzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, itp. 

oraz nieprzebywanie w momencie przyjęcia dziecka do przedszkola na zasiłku chorobowym 

(zwolnienie lekarskie, kwarantanna). 

- oświadczenie każdego z rodziców/prawnych opiekunów – druk stanowi załącznik nr 2                   

do Zarządzenia RO.0050.1.38.2020 Burmistrza Supraśla. 

       5. Komplet dokumentów należy złożyć bezpośrednio w przedszkolu w kopercie podpisanej imieniem          

           i nazwiskiem dziecka. 

6. Dziecko będzie przyjęte do przedszkola po dostarczeniu ww. dokumentów. 

7. Pierwszego dnia rodzic/opiekun prawny dziecka potwierdzi zapoznanie się z Zarządzeniem 

Burmistrza Supraśla, obowiązującymi wytycznymi MEN i GIS, Procedurą pracy przedszkola, które 

zostały przesłane każdemu rodzicowi/opiekunowi prawnemu drogą mailową oraz opublikowane       

na stronie internetowej przedszkola.  
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PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECI DO/Z PRZEDSZKOLA: 

 

1. Pierwszego dnia przybycia dziecka do przedszkola rodzic/prawny opiekun wypełnia Ankietę 

dotyczącą stanu zdrowia  dziecka i jego otoczenia (załącznik nr 2) 

2. Podpisuje oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej procedury. 

3. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez zdrowych rodziców/opiekunów 

prawnych. 

4. Tracą moc dotychczasowe upoważnienia do odbioru dzieci z przedszkola. 

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

sugerujących chorobę zakaźną. 

6. Pracownicy przedszkola odmówią przyjęcia do placówki dziecka wykazującego objawy 

chorobowe bez względu na przyczynę ich występowania, w tym w szczególności kaszel, katar, 

podwyższona temperatura, wysypka.  

7. Dzieci z objawami infekcji wirusowej, chorób skórnych oraz objawów sugerujących chorobę 

zakaźną nie mogą uczęszczać do przedszkola.  

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzić dziecka do przedszkola. 

9. Dziecko nie może przynosić do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów ani zabawek, słodyczy, 

plecaków, itp. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci/ pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa w trakcie przyprowadzania/odbierania dzieci, w tym noszenie osłony ust     

i nosa - maseczek, rękawic jednorazowych, stosowania dezynfekcji rąk, zachowania bezpiecznej 

odległości. 

11. W drodze do przedszkola i w drodze powrotnej dzieci powyżej 4 r.ż. zobowiązane                       

są do stosowania indywidualnej osłony ust i nosa.  

12. Schodzenia się dzieci do przedszkola odbywa się TYLKO w godzinach 7.00 – 8.15.  

13. Każdy Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając/odbierając dziecko do/z przedszkola 

zobowiązany jest do skorzystania z PUNKTU DEZYNFEKCJI RĄK znajdującego się przy 

wejściu głównym.  

14. W przedsionku zamontowana zostanie mata dezynfekcyjna, z której zobowiązana jest korzystać 

każda osoba wchodząca do placówki. 

15. Po wejściu do przedsionka przedszkola każdy Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pomóc 

dziecku w przetarciu rąk chusteczkami nawilżającymi bezpiecznymi dla dziecka, które zapewni 

placówka.  

16. Rodzic/opiekun prawny zdejmuje dziecku osłonę nosa i ust.  
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17. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na codzienne badanie temperatury dziecka przy wejściu 

do placówki   przez oddelegowanego przez dyrektora pracownika przedszkola. 

18. Pomiar temperatury będzie wykonywany termometrem bezdotykowym. W przypadku 

przekroczenia temperatury powyżej 37,2 °C dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. 

19. Codzienny pomiar temperatury ciała zostanie wykonany również wszystkim pracownikom 

wchodzącym na teren przedszkola.  

20. Po weryfikacji temperatury rodzic/opiekun prawny przekazuje dziecko pracownikowi 

przedszkola, który pomaga przy jego przebieraniu się (w razie konieczności) i odprowadza          

je       do grupy. 

21. Dziecko po wejściu do sali przedszkolnej kieruje się bezpośrednio do łazienki w celu dokładnego 

mycia rąk mydłem.  

22. Odbierania dzieci z przedszkola odbywa się TYLKO w godzinach 14.45 – 16.00 

23. W wyznaczonym czasie Rodzic/opiekun prawny zgłasza pracownikowi przedszkola odbiór 

dziecka i oczekuje na jego przyprowadzenie przy wejściu głównym do budynku.  

24. Pracownik przedszkola wywołuje dziecko z sali, pomaga przy przebraniu się                               

(w razie konieczności) i odprowadza je do Rodzica. 

25. Rodzic/opiekun prawny zakłada mu osłonę na nos i usta i zabiera je do domu. 

26. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci         

i rodziców wynoszący min. 2 metry. 

27. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłaniania 

twarzy podczas kichania czy kasłania.  

28. Rodzice/opiekunowie prawni powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny: 

niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

29. Rodzice/opiekunowie prawni mogą kontaktować się z pracownikami przedszkola telefonicznie 

lub mailowo, a bezpośredni kontakt ograniczyć do niezbędnego minimum. 

 

ORGANIZACJA PRACY GRUP: 

 

1. Każda grupa przebywać będzie w wyznaczonej i stałej sali. 

2. Do każdej grupy przyporządkowani będą Ci sami opiekunowie (nauczyciele, pomoc nauczyciela). 

3. W jednej grupie może przebywać wyznaczona liczba dzieci. Dzieci przebywające w przedszkolu 

będą łączone w grupy zbliżone wiekowo. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć     

dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.  



6 

 

4. Leżakowanie odbywać się będzie, gdy do placówki przyjdzie min. 8 dzieci 3-letnich. Jeśli liczba 

dzieci będzie mniejsza istnieje możliwość odpoczynku w innej formie.  

5. W sali, w której przebywać będzie grupa dzieci usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których         

nie można skutecznie zdezynfekować (np. pluszowe zabawki, piasek, plastelina, książeczki, ubranka, 

torebki, kocyki, itp.). Jeśli do zabaw wykorzystane będą przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, 

itp.) zostaną dokładnie wyczyszczone i zdezynfekowane przed i po użyciu. 

6. W salach zostają zdjęte dywany. 

7. Dla komfortu dzieci sale zostaną zaopatrzone w maty, które można dezynfekować, by dzieci           

nie siadały bezpośrednio na podłodze. 

8. Podczas zabaw swobodnych i dydaktycznych podjęte zostaną starania o zachowanie bezpiecznej 

odległości (dzieci bawią się pojedynczo lub w parach).  

9. Do zabaw należy wykorzystać całą wolną przestrzeń w sali. 

10. Każda sala wietrzona będzie co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zabaw. 

11. Dzieci pod nadzorem opiekunów, często i regularnie będą myć ręce – w szczególności po wejściu 

dziecka do sali, przed i po jedzeniu, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu przedszkolnego 

i w razie potrzeby. 

12. Dzieciom podczas pobytu w placówce zostanie zmierzona dwukrotnie temperatura ciała – na wejściu 

do przedszkola i w trakcie pobytu w grupie. W przypadku przekroczenia temperatury powyżej      

37,2 °C w trakcie przebywania dziecka w grupie zostanie ono odesłane do domu.   

13. Opiekun/Nauczyciel będzie zwracał uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 

kichania czy kasłania.  

14. Opiekunowie/Nauczyciele przeprowadzą pogadanki, zabawy z dziećmi wyjaśniając zasady 

obowiązujące w przedszkolu oraz dlaczego zostały wprowadzone. 

15. Edukacja dzieci w zakresie:  

a) prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, 

spuszczanie wody);  

b) mycia rąk po skorzystaniu z toalety;  

c) mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach;  

d) prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców, spożywanie posiłków 

z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego              

dla danego dziecka, itp.);  

e) zakazu (o ile pozwalają na to możliwości dziecka) wkładania zabawek do buzi, przestrzegania 

przed całowaniem się dzieci, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci;  
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f) prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu (kaszlenie i kichanie w łokieć                 

lub chusteczkę), wycierania nosa w jednorazową chusteczkę i natychmiastowe wyrzucanie jej;  

g) zachęcanie dzieci do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą i ograniczenia kontaktu 

fizycznego.  

16. Opiekunowie będą stosować zabawy ruchowe i zajęcia celem zadbania o sprawność fizyczną dzieci, 

co może mieć wpływ na zmniejszenie liczby infekcji i wzmacnia układ immunologiczny. 

17. Opiekunowie grupy zachowują dystans społeczny miedzy sobą, wynoszący min. 2 metry. 

18. Opieki na dziećmi nie mogą sprawować nauczyciele, pomoce nauczyciela z objawami chorobowymi: 

kaszel, gorączka, itp.  

19. W poszczególnych salach opiekunowie posiadać będą aktualne numery telefonów rodziców dzieci 

do szybkiego kontaktu. Rodzice/prawni opiekunowie zobligowani są do odbierania telefonu            

lub natychmiastowego oddzwonienia. 

 

PRZEBYWANIE W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM (PLACU ZABAW): 

 

1. Pod nadzorem opiekunów dzieci korzystają z istniejących na terenie ogrodu przedszkolnego 

zabawek i sprzętów terenowych.  

2. Poszczególne grupy będą przebywać na terenie placu zabaw w wyznaczonych godzinach                    

i ewentualnie utworzonych strefach. 

3. Każdorazowo po zejściu danej grupy z placu zabaw zostanie on zdezynfekowany.  

4. Zmiana grup na placu zabaw nastąpi po upływie odpowiedniego czasu po przeprowadzonej 

dezynfekcji.   

5. Zakazuje się wyjść grup na zewnątrz poza teren przedszkola, np. na spacer, do lasu. 

 

    ZASADY ZACHOWANIA HIGIENY NA TERENIE PLACÓWKI: 

 

1. Na zewnątrz budynku przy wejściu głównym utworzony zostanie PUNKT DEZYNFEKCJI RĄK –  

do skorzystania z którego zobowiązana jest każda osoba dorosła/pracownik przedszkola.  

2. Codziennie wszystkie pomieszczenia, przestrzenie wspólne, powierzchnie użytkowe (blaty, klamki, 

poręcze, włączniki, stoliki, krzesła), sprzęty, zabawki i inne używane przedmioty będą 

dezynfekowane przed personel obsługowy przedszkola według szczegółowej procedury dotyczącej 

stosowania zasad higieny na terenie przedszkola. 

3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się          

na opakowaniu środków do dezynfekcji oraz do przestrzegania czasu niezbędnego do wywietrzenia 
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dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji. 

4. Z powodu braku możliwości dezynfekowania wyposażenia wyłącza się z użytkowania salę 

rekreacyjną (gimnastyczną). 

5. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych, pomieszczeniach kuchennych, zmywalniach, szatni  

zamontowane zostaną pojemniki z płynem dezynfekującym oraz wywieszone zostaną instrukcje        

z zasadami mycia i dezynfekowania rąk.  

6. Każdy pracownik przedszkola (opiekunowie/nauczyciele, personel obsługowy) może pracować        

w indywidualnych środkach ochrony osobistej – jednorazowych rękawicach, osłonie ust i nosa, 

ewentualnie przyłbicy.  

7. W trakcie wykonywania pracy należy kilkukrotnie wymienić używane środki ochrony osobistej. 

8. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą nosić osłony na usta i nos. 

 

    ZASADY FUNKCJONOWANIA ŻYWIENIA: 

 

1. Z żywienia przygotowanego przez pracowników kuchni obligatoryjnie korzystają wszystkie dzieci 

uczęszczające do przedszkola. Dziecko nie może wnieść własnego pożywienia. 

2. Posiłki spożywane będą w salach pobytu dzieci w grupach zapewniających zachowanie reżimu 

sanitarnego i bezpieczeństwa. 

3. Dziecko ma dostęp do wody pitnej, wyłącznie pod opieką nauczyciela lub wyznaczonego 

pracownika przedszkola. Do wody stosuje się szklane kubki każdorazowo po użyciu myte                   

i wyparzane. 

4. Przed posiłkiem każde dziecko będzie myć ręce. 

5. Osoba podająca posiłek dzieciom zobowiązana jest do zdezynfekowania krzeseł, stolików przed 

podaniem posiłków i po jego spożyciu. 

6. Podczas podawania posiłków dzieciom należy używać rękawic jednorazowych oraz osłony na nos      

i usta. 

7. Posiłki do spożycia przez dzieci wydawane są osobie do tego wyznaczonej przez dyrektora 

przedszkola poprzez okienko wydawcze. 

8. Do wydawania posiłków używać należy zamkniętych pojemników.  

9. Naczynia i sztućce myte są w wysokiej temperaturze oraz wyparzane. 

10. Pojemniki po spożyciu posiłków należy umyć w zmywalni,  wyparzyć, a następnie zwrócić              

do kuchni przez okienko wydawcze. 
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11. Za czystość i codzienną dezynfekcję zmywalni naczyń odpowiada wyznaczona osoba                  

przez dyrektora przedszkola stosując szczegółowe procedury dotyczące stosowania zasad higieny     

na terenie przedszkola. 

12. Personel kuchenny wchodzi do przedszkola tylnym wejściem uprzednio dezynfekując ręce                

w utworzonym przy tylnym wejściu Punkcie do dezynfekcji rąk.  

13. W pomieszczeniach kuchennych przebywają tylko pracownicy kuchni. 

14. Pracownicy kuchni nie opuszczają pomieszczeń kuchennych. 

15. Przy organizacji żywienia w kuchni będą stosowane zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników – w miarę możliwości zachowanie odległości 

stanowisk pracy. 

16. Podczas procesu produkcji żywności należy używać rękawiczek oraz często myć i dezynfekować 

ręce. 

17. Za czystość i codzienną dezynfekcję pomieszczeń kuchennych odpowiada personel kuchni stosując 

szczegółowe procedury dotyczące stosowania zasad higieny na terenie przedszkola. 

18. Podawanie liczby dzieci spożywających posiłki w dany dniu następuje poprzez wewnętrzy system 

telefoniczny – domofon. 

19. Wszelkie informacje przekazywane są pracownikom kuchni poprzez domofon. 

20. Intendent wydaje produkty spożywcze na dany dzień z magazynu jednorazowo do kuchni. 

21. Rozliczanie i podpisywanie raportów żywieniowych bezpośrednio podawane i odbierane              

przez okienko kuchenne.  

22. Przyjmowanie dostaw produktów spożywczych  odbywać się będzie tylko na platformie (rampie)     

na tyłach przedszkola. 

23. Dostawy przyjmuje intendent. 

24. Dostawcom oraz osobom postronnym obowiązuje zakaz wchodzenia tylnym wejściem                     

do przedszkola. 

 

  INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Nauczyciele w dalszym ciągu na dotychczasowych zasadach będą organizować zdalne nauczanie      

w poszczególnych grupach utworzonych w roku szkolnym 2019/2020. 

2. Na tablicy informacyjnej w szatni, w poszczególnych salach udostępnione zostaną numery telefonów 

do Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, 

służb medycznych oraz inne istotne informacje/procedury.  

3. Gabinet pedagoga zostanie przekształcony w IZOLATORIUM – pomieszczenie dla dzieci                  

i pracowników z podejrzeniem zachorowania na COVID-19. Wyposażone zostanie w środki higieny 

osobistej oraz płyn dezynfekujący.  
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4. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną, m.in. wirusem SARS-CoV-2 należy ściśle 

postępować według wewnętrznej Procedury postępowania w przypadku  zagrożenia chorobą zakaźną 

w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu – paragraf § 8 i § 9 -   

patrz poniżej 

„ …§ 8 Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej 

1. Rodzicom zaleca się zostawić w domu dziecko, które wykazuje objawy choroby – słania się na nogach, 

wymiotuje, ma biegunkę, wysoką temperaturę ciała, duszności, zmiany skórne świadczące o chorobie 

zakaźnej lub występowaniu pasożytów. 

2. W razie wystąpienia objawów, o których mowa w ust. 1, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu należy 

przeprowadzić rozmowę z dzieckiem dotyczącą objawów złego samopoczucia. 

3. Przy podejrzeniu wystąpienia niebezpiecznej choroby zakaźnej u dziecka należy powiadomić dyrektora 

przedszkola. 

4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem, poinformowania (wezwania) 

rodziców bądź opiekunów i oczekiwania na ich przyjazd. 

1) W przypadku stwierdzenia wystąpienia chorób zakaźnych lub przebywania na terenie przedszkola dzieci 

chorych należy wzmóc ochronę higieniczną, tj. zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, 

sanitariatów i zabawek. 

2) W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni dziecka 

zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka. 

3) Lekarz rodzinny, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu 

zakażenia lub choroby zakaźnej, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w ciągu 24 godzin               

od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu 

zakażenia lub choroby zakaźnej do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (czerwonka 

bakteryjna, dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi, grypa, w tym ptasia grypa u ludzi, krztusiec, 

legioneloza, odra, ospa prawdziwa, ospa wietrzna, płonica, różyczka i zespół różyczki wrodzonej, 

salmonelloza, wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i rdzenia, z wyłączeniem 

wścieklizny, zakażenia i zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej nieustalonej). 

4) Dyrektor przedszkola nie zgłasza wystąpienia choroby zakaźnej, jednakże prowadzi działania mające     

na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób (dodatkowa dezynfekcja, rygor higieniczny, zmiana 

diety) 

5) Dyrektor powiadamia pozostałych rodziców o zagrożeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w przedszkolu.  

6) Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia 

zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest 

możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola. 

§ 9 Zakażenia i choroby zakaźne wywołane wirusem SARS-CoV-2  
1. SARS-CoV-2 zwana jest dalej „COVID-19”. 

2. W celu przeciwdziałania COVID-19 dyrektor może polecić pracownikowi przedszkola wykonywanie, 

przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania 

(praca zdalna). 

3. W przedszkolu w czasie trwania pandemii koronawirusem COVID – 19 wyznaczone zostaje 

pomieszczenie – pokój pedagoga – na tzw. Izolatorium, w którym należy odizolować dziecko/ 

pracownika przedszkola w przypadku zdiagnozowania lub podejrzenia objawów chorobowych. 

4. Izolatorium zostaje wyposażone w środki ochrony osobistej (rękawice, maseczki) oraz płyn 

dezynfekujący. 

5. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu należy 

przeprowadzić rozmowę z dzieckiem dotyczącą objawów złego samopoczucia. 

6. Przy podejrzeniu wystąpienia niebezpiecznej choroby zakaźnej (niepokojących objawów choroby)          

u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola. 

5. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w Izolatorium, niezwłocznie 

informuje rodziców bądź opiekunów prawnych o pilnym odebraniu dziecka z przedszkola. 
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6. Opiekun dziecka na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka i co 15 min. sprawdza temperaturę dziecka 

oraz odnotowuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka na karcie informacyjnej (załącznik nr 1)  

7. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor przedszkola niezwłocznie odsuwa go            

od wykonywanej pracy i kieruje do Izolatorium. 

8. Jeżeli stan zdrowia pracownika/dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/prawnego 

opiekuna, dyrektor przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat zdrowia 

dziecka/pracownika. 

9. Wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci.  

10. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu 

zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty, powierzchnie płaskie, zabawki) 

11. Dyrektor przedszkola powiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Białymstoku, 

Organ prowadzący – Gminę Supraśl oraz Kuratora Oświaty w Białymstoku.  

12. Dyrektor przedszkola organizuje pracę ściśle w oparciu o wydane instrukcje i polecenia Powiatowej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku. 

13. W przypadku potwierdzenia zachorowania na COVID – 19 dyrektor placówki przesyła informacje           

o następującej treści do: 

a. ORGANU PROWADZĄCEGO – GMINY SUPRAŚL 

W dniu ……………………….. w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II              

w Supraślu Inspekcja Sanitarna potwierdziła przypadek koronawirusa COVID – 19                              

u dziecka/pracownika przedszkola (niepotrzebne skreślić). 

W związku z tym zostały wdrożone wszystkie działania zalecone przez Państwową Inspekcję 

Sanitarną.  

O kolejnych podejmowanych krokach na bieżąco będzie przekazywana informacja do wszystkich 

zainteresowanych. 

b. PRACOWNIKÓW: 

Dyrektor przedszkola informuję, że w dniu ………………….. w Przedszkolu z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu mamy potwierdzony przypadek koronawirusa                

u dziecka/pracownika (niepotrzebne skreślić).  

W związku z tym wdrożono wszystkie niezbędne procedury sanitarno – epidemiologiczne.  

Pracowniku przed przyjściem do placówki skontaktuj się z kancelarią przedszkola lub bezpośrednio    

z dyrektorem w celu prawidłowego wdrożenia wszystkich zaleceń.  

W razie pytań dzwoń do dyrektora przedszkola – tel. …………………………; kancelarii przedszkola – 

tel. 85 718 36 23; 507 441 940.  

c. RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI: 

Dyrektor przedszkola informuję, że w dniu ………………….. w Przedszkolu z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu mamy potwierdzony przypadek koronawirusa                

u dziecka/pracownika (niepotrzebne skreślić).  

W związku z tym wdrożono wszystkie niezbędne procedury sanitarno – epidemiologiczne.  

Rodzicu przed przyjściem/przyjazdem do placówki skontaktuj się z kancelarią przedszkola w celu 

prawidłowego wdrożenia wszystkich zaleceń.  

W razie pytań dzwoń do kancelarii przedszkola – tel. 85 718 36 23; 507 441 940. 

14. W przypadku zamknięcia przedszkola z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu                     

od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem,              

o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych    

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje dodatkowy zasiłek 

opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. 

15. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące w przedszkolu w związku z przeciwdziałaniem 

COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda 

niezwłocznie informuje właściwego ministra. 
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16. Polecenia, o których mowa w ust. 13, mogą być wydawane także ustnie, telefonicznie oraz za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.                    

o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności. …” 

 

5. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrekcja Przedszkola.  

6. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy, 

rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Jana Pawła II w Supraślu.  

7. Za zapoznanie pracowników i rodziców/prawnych opiekunów dzieci z niniejszą procedurą 

odpowiada dyrektor przedszkola.  

8. Procedura zostanie wysłana każdemu rodzicowi/prawnemu opiekunowi drogą mailową oraz zostanie 

opublikowana  na stronie internetowej przedszkola. 

9. Niniejsza procedura obowiązuje od 15 maja 2020r. do odwołania przez dyrektora Przedszkola            

z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu. 

10. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do dyrektora, a w następnej kolejności            

do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku w celu konsultacji lub 

uzyskania porady.  
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Załącznik nr 1  

do Procedura postępowania 

w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną 

w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Jana Pawła II w Supraślu 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 
o stanie zdrowia dziecka w związku z zauważeniem niepokojących objawów chorobowych 

 

Imię i nazwisko dziecka  

 

 

Godzina zauważenia objawów  

 

Jakie wystąpiły objawy  

 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina poinformowania 

rodziców/prawnych opiekunów 

 

 

Kto został poinformowany  

 

 

Godzina odbioru dziecka  

 

Podpis osoby informującej  

 

 

 

Pomiary temperatury: 

 
L.p. Godzina Wysokość 

temperatury 

L.p. Godzina Wysokość 

temperatury 

1.  

 

 4.   

2.  

 

 5.   

3.  

 

 6.   

 

 Inne zaobserwowane u dziecka objawy: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2  

 

Data ……………………………………………. 

 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………….. 

  

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ………………………………………………………………….. 

  

Numer telefonu do kontaktu z rodzicem ………………………………………………………………………. 

 

  

Szanowni Państwo! 

Powrót Państwa dziecka do Przedszkola obciążony jest zwiększoną emisją czynników 

wywołujących możliwość zakażenia COVID – 19, zarówno u dziecka, rodziców/prawnych 

opiekunów, domowników jak i pracowników Przedszkola. 

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa, Waszych 

dzieci i personelu przedszkola prosimy o szczere odpowiedzi na poniższe pytania: 

 

Proszę zaznaczyć odpowiedź zgodnie z prawdą:  

 

1. Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko/ktoś z domowników za granicą?  

TAK                              NIE 

2. Czy Pan/Pani//dziecko/ktoś z domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni był/lub jest obecnie objęty 

kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym?  

TAK                            NIE 

3. Czy obecnie występują u dziecka objawy infekcji (gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, 

bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu, inne nietypowe objawy)?  

TAK                             NIE 

4. Czy obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni występowały objawy infekcji u kogoś z domowników?  

TAK                            NIE 

5. Czy Pan/Pani/dziecko/ktoś z domowników miał kontakt z osobą zakażoną wirusem COVID – 19?  

TAK                           NIE 

 

………….………………………………………………… 

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
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Załącznik nr 3 

SUPRAŚL, dnia ……………………………………… 2020r. 
OŚWIADCZENIE 

 

 Jako Rodzice/prawni opiekunowie 

 - matka (wpisać imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………... 

 - ojciec (wpisać imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………... 

                dziecka (wpisać imię i nazwisko) …………………………………………………………………. 

uczęszczającego do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II           

w Supraślu w okresie trwania pandemii koronawirusa COVID-19, niniejszym 

oświadczamy, iż: 

1. Nie jest nam/mi wiadome, aby nasze/moje dziecko ani nikt z jego otoczenia nie miało kontaktu z osobą 

zarażoną koronawirusem (COVID-19), a także że osoby, z którymi zamieszkuje nie przebywają ani nie 

przebywały na przymusowej kwarantannie lub izolacji. 

2. Stan zdrowia naszego/mojego dziecka jest dobry i nie występują u niego objawy typowe dla zakażenia 

koronawirusem (podwyższona temperatura, kaszel, wymioty, itp.). Zobowiązujemy/-ję się                             

do przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego nieposiadającego żadnych objawów chorobowych.  

3. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka  przez pracownika przedszkola 

przy przyjęciu do placówki i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. 

4. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązujemy/-ję się 

do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w placówce pomieszczenia do izolacji. 

5. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrekcję placówki. 

6. Mając na uwadze istniejące ryzyko zakażenia się dziecka koronawirusem oświadczamy/-am, iż ryzyko 

jest mi znane. Odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki                     

i jej ewentualne skutki są po mojej stronie. 

7. Przyjmujemy/-ję do wiadomości, iż pracownicy placówki są uprawnieni do niewpuszczenia dziecka 

wykazującego objawy chorobowe na teren placówki. 

8. Jesteśmy/Jestem świadomi/-a/-y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę 

wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją, jak również i ich rodzinami. 

9. Oświadczamy/-am, iż zapoznaliśmy/-am/-em się z Zarządzeniem Burmistrza Supraśla, obowiązującymi 

wytycznymi MEN i GIS, Procedurą Pracy Przedszkola, Procedurą postępowania w przypadku zagrożenia 

chorobą zakaźną obowiązującymi na terenie placówki w trakcie trwania pandemii wirusa COVID-19 i nie 

mam do nich żadnych zastrzeżeń. 

       

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

(data i czytelny podpis matki/prawnego opiekuna)                      (data i czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna) 


