
WEWNĘTRZNE PROCEDUTY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PS w TROPII 

(praca przedszkola w trakcie trwania pandemii wirusa COVID-19) 

 

Mając na uwadze:  

 

I. Wprowadzony przez Ministra Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 

2020 poz. 491) stan epidemii na terytorium całego kraju związany ze wszystkimi 

obowiązującymi restrykcjami,  

 

II. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 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,  

 

III. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 

1 września 2020r. a także mając na uwadze zapobieganie dalszemu rozwojowi epidemii, 

niniejszym wprowadza się na terenie placówki następujące zasady funkcjonowania: 

 

I ZASADY OGÓLNE: 

 
1. Grupa przebywa w przypisanej do niej sali i w miarę możliwości organizacyjnych nie rotuje 

się nauczycieli  - opiekunów grupy.  

2. Na sali pozostają zabawki łatwe do umycia i zdezynfekowania, pozostałe usuwa się z sali lub 

odpowiednio zabezpiecza.  

3. Z sali na której przebywają dzieci usuwa się wykładzinę dywanową, co pozwoli na lepsze 

utrzymanie higieny.  

4. Sale, w których przebywają dzieci, są wietrzone co najmniej raz na godzinę oraz w czasie 

przerw/wyjść na przedszkolny plac zabaw. Jeśli warunki pogodowe na to pozwalają pobyt 

na sali zawsze prowadzi się przy uchylonych oknach. 

5. Dzieci jak najczęściej korzystają z placu zabaw przy przedszkolu, przy jednoczesnym 

zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich,  a sprzęt ogrodowy jest regularnie 

czyszczony wodą z detergentem. Prowadzi się monitoring czyszczenia sprzętów na placu 

zabaw – zał. nr 4. Sprzęt czyszczony jest przez konserwatora raz  - rano – aby przygotować 

go do użytku przez dzieci, następnie po zejściu grup z placu w porze przedobiedniej ( sprzęt 

zostaje przygotowany do wyjścia dzieci po południu). Wyłącza się z użytku piaskownicę. 

6. Na plac zabaw grupy wychodzą w innych godzinach lub korzystają z wyznaczonego 

dla siebie terenu, a opiekunowie pilnują, aby dzieci nie przemieszczały się poza 

wyznaczony obręb. 

7. Pracę przedszkola organizuje się tak, aby - jeśli nie jest to absolutnie konieczne - 

grupy nie stykały się. 
8. Wyznacza się osobne wejścia dla dzieci z grup: Grupa I – wejście główne, Grupa II – wejście 

boczne. Wejścia zostają oznaczone odpowiednimi napisami. Podział taki umożliwia 

bezpośrednie dotarcie/wejście do szatni danej grupy, a następnie sali zajęć przypisanej do 

grupy.  

9. Drzwi do przedszkola pozostają zamknięte z zachowaniem bezpieczeństwa na wypadek 

ewakuacji z budynku – to znaczy w zamkach drzwi wejściowych pozostawia się od strony 

wewnętrznej klucze, aby można było szybko je otworzyć. Wchodzący do przedszkola 

korzystają z zamontowanego na drzwiach dzwonka. 

10. W wiatrołapie przedszkola przy wejściu głównym oraz przy bocznych drzwiach 

ewakuacyjnych zamontowane zostają dozownik z płynem dezynfekującym ręce oraz 

umieszczona jest instrukcja poprawnej dezynfekcji. Każda dorosła osoba wchodząca do 



przedszkola zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, a także zasłaniania nosa i ust oraz 

zachowania dystansu społecznego.  

11. Dzieci najmłodsze w porze poobiedniej odbywają przez ok 1.40 godz. odpoczynek na 

leżakach. Każdy leżak jest podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka, tak jak i pościel oraz 

miejsce na pościel w szafie. Pościele każdego dziecka, ze względów higienicznych, aby się 

nie stykały chowane są w poszewki. Każdy leżak jest codziennie dezynfekowany. Pomoce 

nauczyciela rozkładające leżaki i pościel wykonują te czynności w rękawiczkach 

i dodatkowo dezynfekują je przed przygotowaniem każdego leżaka. Pościele w każdy piątek 

( w razie konieczności częściej) oddawane są rodzicom do wyprania. 

12. Ze względów bezpieczeństwa opłaty za przedszkole, aż do odwołania pobierane są w formie 

przelewu na konto przedszkola. Rodzice są zobowiązani do TERMINOWYCH wpłat. Brak 

wpłaty zaksięgowanej na koncie przedszkola w ostatnim dniu terminu skutkuje nie 

przyjęciem dziecka do przedszkola aż do uregulowania płatności.  

  

II RODZICE/DZIECI: 

 

13. Rodzic podpisuje i pozostawia w przedszkolu (pierwszego dnia, w którym przyprowadza 

dziecko) oświadczenie, stanowiące zał.1 do niniejszej procedury. 

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

w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych, to takiego dziecka nie można 

przyprowadzać do przedszkola. 

15. Rodzice i/lub opiekunowie prawni mają obowiązek informować pracowników 

placówki o stanie zdrowia dziecka, a także o przebytych chorobach podczas absencji 

w placówce.  

16. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie (ocena wizualna), że dziecko jest chore 

( jakakolwiek choroba) i może zarażać inne osoby, pracownicy placówki są 

upoważnieni do niewpuszczenia go do placówki oraz do zwrócenia się z prośbą do 

rodzica o zabranie dziecka do domu i niezwłoczne skontaktowanie się z lekarzem. 
17. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe i upoważnione do odbioru.  

18. Rodzice i/lub opiekunowie prawni w miarę możliwości powinni zadbać o to, aby 

dziecko było przyprowadzane i odbierane przez jedną i tę samą osobę.  
19. Osoby odprowadzające i odbierające dziecko zobowiązane są do zachowania środków 

ostrożności – utrzymania dystansu społecznego, zakrywania nos i usta oraz dezynfekcji rąk 

w przypadku wejścia do placówki 

20. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona nie wchodzi do budynku przedszkola1. Osoba 

przyprowadzająca dziecko używa dzwonka zamontowanego na drzwiach wejściowych 

(głównych i bocznych). Czeka z dzieckiem, aż wyznaczony pracownik przedszkola  

podejdzie po dziecko do drzwi. 

21. Wyznaczony pracownik odbiera dziecko od rodzica/opiekuna prawnego. Dziecko z 

pomocą pracownika przebiera się w szatni i jest przyprowadzane na salę przedszkolną 

gdzie w pierwszej kolejności myje ręce. (Nie zaleca się dezynfekowania rąk przez 

dzieci, ze względu na możliwość podrażnienia skóry.) 
22. Podobnie wygląda wybieranie dzieci z przedszkola. Pomoc nauczyciela pomaga dziecku 

w ubraniu się i odprowadza dziecko do drzwi wejściowych (głównych lub bocznych), a tam 

przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi.  

23. W przypadku odbierania dzieci z placu zabaw rodzic/opiekun podchodzi do wyznaczonego 

miejsca i tam czeka na dziecko. 

24. W razie złego samopoczucia, podwyższonej temperatury ciała – powyżej 37° C, kaszlu,  

dziecko zostaje natychmiast odizolowane od pozostałych dzieci, a rodzice zostają 

niezwłocznie powiadomieni o zaistniałej sytuacji i zobowiązani do odebrania dziecka 

z przedszkola maksymalnie do 1,5 godziny od momentu przekazania informacji przez 



opiekuna. Prowadzi się rejestr powiadomień – wzór załącznik nr 7. Na odebranie przez 

rodzica dziecko czeka w pokoju nauczycielskim, który na ten czas zmienia się w izolatkę. 

Odizolowane dziecko pozostaje pod opieką pomocy nauczyciela danej grupy. 

25. Temperaturę ciała mierzy się termometrem bezdotykowym. W przypadku użycia innego 

termometru niż bezdotykowy konieczna jest jego dezynfekcja po każdym użyciu. 

26. Codziennie wymienia się ręcznik dziecka na świeży, a używany oddaje się rodzicowi do 

wyprania. 

27. Dzieci korzystają z własnej wody – powinny to być tylko butelki z ustnikiem. 

28. W szatni pozostawia się dla dziecka przygotowany przez rodzica worek z zapasową bielizną 

oraz odzieżą na zmianę. 

29. W razie potrzeby kontaktu z nauczycielem rodzice/opiekun powinni skorzystać ze środków 

komunikacji na odległość (telefon – w porze dyżuru nauczyciela, e-mail). Przy sprawie 

ważnej, wymagającej obecności rodzica w przedszkolu, po  wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu rodzic może odbyć rozmowę z wychowawcą na miejscu – w przedszkolu. Należy 

pamiętać wtedy o przestrzeganiu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

30. Dziecko nie zabiera ze sobą do i z placówki niepotrzebnych rzeczy oraz zabawek2. 

 
1 W okresie adaptacji do przedszkola – w pierwszym tygodniu września (01 – 03.09) – jeśli jest to konieczne i niezbędne rodzic nowo 

przyjętego dziecka może rano wejść z nim do przedszkola, z zachowaniem następujących zasad: 1 rodzic z dzieckiem, zasłonięcie ust i 

nosa, dezynfekcja dłoni, utrzymywanie dystansu co najmniej 1,5 m od drugiego rodzica i pracowników przedszkola. Ze względu na 
powierzchnię szatni może w niej przebywać max. 2 rodziców ze swoimi dziećmi. Pozostali rodzice czekają przed wejściem do przedszkola. 

Rodzic po przebraniu dziecka odprowadza je do drzwi sali, tam żegna się z dzieckiem – bez wchodzenia na salę - i przekazują je pod 

opiekę nauczyciela. Maksymalny czas na wejście, przebranie i odprowadzenie dziecka na salę to 15 minut. Po południu dziecko jest 

odprowadzane do rodzica przez pomoc nauczyciela lub nauczyciela. 
 
2 Tylko dzieci nowo przyjęte w okresie adaptacji i tylko jeśli jest to naprawdę konieczne mogą przynieść do przedszkola swoją zabawkę, 

z tym, że zostawiają ją na swojej półce w szatni i mogą zabrać  - jeśli jest to przytulanka – na czas poobiedniego leżakowania. Opiekunowie 

na sali pilnują, aby dzieci nie wymieniały się zabawkami, a rodzice mają obowiązek zadbać o regularne pranie, czyszczenie, dezynfekcję 
zabawki. 

 

III PRACOWNICY: 

 

31. Wszyscy dorośli regularnie myją i dezynfekują ręce. Wychowawcy przypominają dzieciom 

o częstym myciu rak. Opiekunowie zachowują dystans między sobą, wynoszący co 

najmniej 1,5 m. 

32. Personel opiekujący się dziećmi zaopatrzony jest  - w razie konieczności użycia – 

w indywidualne środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki jednorazowe, 

fartuchy z długim rękawem, płyn do dezynfekcji dłoni. 

33. We wszystkich częściach wspólnych przedszkola (korytarz, pokój nauczycielski, 

kuchnia), poza utrzymaniem dystansu obowiązuje pracowników zasłanianie ust i 

nosa.  

34. Nauczyciele – anglista i katecheta – podczas prowadzenia zajęć mają obowiązek 

zasłaniania ust i nosa oraz zdezynfekowania rąk przed wejściem do dzieci na salę. 

35. Personel obsługi sprzątającej kładzie szczególny nacisk na utrzymanie w czystości 

i dezynfekowanie ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych (poręczy, 

klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, 

w tym blatów stołów w salach przedszkolnych, gdzie spożywa się również posiłki).  

Na bieżąco dezynfekuje się toalety. Prowadzi się monitoring prac porządkowych 

osobno na sali przedszkolnej – zał. nr 5 i w budynku przedszkola – zał. nr 6.  

36. Przeprowadzając dezynfekcję przestrzega się ściśle zaleceń producenta używanego 

środka, odpowiednio długo wietrzy się salę – aby nie narażać przebywających 

w placówce na wdychanie oparów środka. 
37. Spożywanie posiłków przez dzieci odbywa się w sali przedszkolnej, z zachowaniem higieny 

wydawania posiłków. 
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