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WEWNĘTRZNE PROCEDURY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDOWEGO 

PRZEDSZKOLA W GROCHOWCACH 

sporządzone na podstawie rekomendacji GIS, MZ i MEN 

 

 

 

  

I ZASADY OGÓLNE 

  

 

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie 

pandemii COVID-19, zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, 

wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki. 

2. Celem procedur jest: 

a. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19, 

b. ustalenie zasad funkcjonowania placówki w związku z nałożeniem na placówki 

obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego. 

3. Dyrektor zaznajamia z Regulaminem pracowników i rodziców przed rozpoczęciem 

sprawowania opieki w reżimie sanitarnym nad dziećmi. Fakt zapoznania się z treścią 

Regulaminu pracownicy i rodzice potwierdzają podpisem i data na informacji/wniosku, która 

zostaje załączone do Regulaminu.  

4. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka 

związanego z zakażeniem. Dlatego rodzic, decydując się na przyprowadzenie dziecka do 

placówki, jest zobowiązany wypełnić informację/wniosek stanowiącą załącznik nr 1. 

5. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak  

i nauczycieli. Nie ma natomiast przeszkód, by z takiej ochrony korzystać.  

 

 

 

II OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 

 

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące  

w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 

koronawirusa i choroby COVID-19.  

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do 

dezynfekcji oraz ochrony osobistej.  

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.  

4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od 

rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie 

pandemii.  

5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje  

o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak  

i dowiezieniem go. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej 

informacji/wniosku.  

6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka 

lub pracownika. 
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7. Wyposaża pomieszczenia izolatki w : maseczka, przyłbica, rękawiczki, środek do dezynfekcji 

rąk, termometr. 

8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, 

fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.  

9. Dopilnowuje, aby w holu głównym przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do 

dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła antybakteryjne 

oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci ,a przy 

dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk . 

 

 

 

III PRACA PERSONELU 

 

 

1. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki/w trakcie pracy często odkażają ręce 

płynem do dezynfekcji rąk . 

2. Pracownik po wejściu na teren placówki dokonuje pomiaru temperatury - gdy nie przekracza 

ona 37,5˚C  oraz nie zaobserwował u siebie objawów chorobowych może rozpocząć pracę i 

udać się na swoje stanowisko pracy. 

3. Pracownicy trzymają się ścieżek komunikacyjnych, wyznaczonych przez Dyrekcję względem 

ich  stanowisk pracy. 

4. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz  

z personelem opiekującym się dziećmi. 

5. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostali zaopatrzeni  

w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice, a 

także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności przeprowadzania zabiegów 

higienicznych u dziecka).  

6. Pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania co najmniej 1,5 odległości między 

sobą. 

 

IV PRACOWNICY PEDAGOGICZNI – NAUCZYCIELE 

Pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu: w ciągu jednego dnia. 

1. Pełniący dyżur w placówce:  

a. organizują działania opiekuńczo - wychowawcze w wymiarze  

8 godz. dziennie.  

b. wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały 

wprowadzone.  

c. instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci 

(umieszczonej w widocznych miejscach w placówce). 

d. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu.  

e. przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść na plac zabaw.  

f. sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi, organizują codzienną gimnastykę przy 

otwartych oknach.  

 

 V  POMOC NAUCZYCIELA ,WOŹNA 

a. usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. 

pluszowe zabawki, dywany, 
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b. wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę, 

c. wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń sanitarnych, 

d. dezynfekuje  powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków, 

e. wyznaczona osoba  czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, gdyby zaistniała taka 

potrzeba. 

f. woźna  czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń  

w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.  

 

   

VI  INTENDENTKA - KUCHARKA 

a. przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania 

zbiorowego żywienia, 

b. utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, 

c. po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty  

i pomieszczenia zaplecza kuchennego, 

d. dba o czystość magazynu spożywczego, o higieniczny odbiór towaru od dostawców. 

Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami. 

 

 

VII   OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w 

warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19  

w przedszkolu i podpisują stosowne informację/wniosek. 

2. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko  

z dzieckiem, mającym pozostać w placówce.  

3. Na teren budynku przedszkola wchodzi jednorazowo tylko jeden rodzic z dzieckiem, 

mającym pozostać w placówce. 

4. Pracownik dyżurujący w szatni odbiera dziecko od rodzica/opiekuna prawnego, dokonuje 

pomiaru temperatury dziecku,  

5. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są 

istotne z punktu widzenia istniejącej sytuacji.  

6. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 

izolacji.  

7. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.  

8. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do 

instytucji, jeśli wcześniej chorowało.  

9. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia 

dziecku temperatury.  

10. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.  

11.  Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą 

z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.  

12. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

13. Bezwzględnie, przy każdym wejściu/wyjściu z placówki, odkażają ręce płynem do 

dezynfekcji rąk wg instrukcji  ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).  

14. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola. 
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15. Odbieranie dzieci powinno się odbywać z zachowaniem wszelkich możliwych środków 

ostrożności (maseczka, rękawiczki) w następujący sposób: 

a. rodzic nie wchodzi do placówki, sygnalizuje swoją obecność: 

- sygnalizuje swoją obecność dzwoniąc i oczekuje na wpuszczenie do placówki przez 

pracownika dyżurującego. Przechodzi do szatni i tam oczekuje na dziecko. 

Rodzicowi, do szatni, dziecko przyprowadza pracownik dyżurujący. Razem  

z pracownikiem dyżurującym rodzic z dzieckiem opuszczają placówkę. 

 

 

VIII ORGANIZACJA OPIEKI W PLACÓWCE 

 

1. Przedszkole jest czynne w godz. 7.00 – 15.00. 

2. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte. 

3. Grupa dzieci przebywa w jednej i stałej sali. 

4. Do grupy przydzieleni są ci sami opiekunowie. 

5. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, 

w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m 
2
; w przypadku liczby dzieci 

większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci 

ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 rn 
2
, jednakże powierzchnia 

przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2 . 

6. W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać i zdezynfekować. Ilość zabawek zostaje ograniczona. 

7. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek z domu. 

8. Sale przedszkolne są wietrzone co godzinę. 

9. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. 

10. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun 

za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 

tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci 

odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając 

osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. 

11. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z 

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

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

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

sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez 

osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu. 

13. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw przy ograniczeniu korzystania z 

wyłączonych z użytkowania zabawek i sprzętów oraz systematycznej dezynfekcji sprzętu. 

14. Zakazuje się wychodzenia z podopiecznymi na spacery poza teren placówki. 

15. W placówce zostaje wyznaczona sala do izolacji osób z objawami chorobowymi. 

16. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

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

ich rodziców wynoszący minimum 1,5 m. 
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IX GASTRONOMIA 

 

1. Wodę pitną dla dzieci nalewa nauczyciel do kubeczków, które po użyciu wydawane są do 

brudnej kuchni i wyparzane. 

2. Blaty, stoły, powierzchnie, opakowania produktów dezynfekuje się przed każdym użyciem w 

celu przygotowania posiłku.  

3. Podczas  przygotowywania posiłku pracownicy są wyposażeni w fartuch, rękawiczki 

jednorazowe, maseczki  lub przyłbice. 

4. Korzystanie z posiłków jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. 

5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce i wyparzać w temperaturze 

minimum 60 stopni Celcjusza. 

 

X  DEZYNFEKCJA 

 

Osoby dorosłe wchodzące na teren placówki muszą zdezynfekować ręce.  

1. Rodzice/ opiekunowie, we własnym zakresie, wyposażeni są w rękawiczki i maseczkę 

zakrywającą nos i usta. 

2. Osoby dorosłe wchodzące do wnętrza placówki muszą zdezynfekować ręce.  

3. Dzieci myją ręce przed wejściem na salę, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu  

z placu zabaw, przed jedzeniem i po jedzeniu.  

4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać 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. 

5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozowniku z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

6. Toalety są dezynfekowane na bieżąco. 

7. Dyrektor  kontroluje monit czynności porządkowych . 

 

 

XI  PRZEBYWANIE OSÓB TRZECICH 

 

1. Na czas obowiązywania procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego wprowadza 

się zakaz przebywania na terenie placówki osób postronnych. 

 

 

 

XII   PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

 

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-

19 (duszności, kaszel, gorączkę): 

a. wyznaczony pracownik bezzwłocznie odizolowuje do tzw. IZOLATORIUM(gabinet) 

b. wyznaczony pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości, 

c. nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,  

d. nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji 

e. dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka 

dzwoni na 999 lub 112, 
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2. Pracownicy w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów wskazujących 

na COVID-19 powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć 

go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).  

Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe 

sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni 

dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie 

w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie 

stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym. 

Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

a. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

2. Procedury obowiązują do odwołania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z aktualnymi wewnętrznymi wytycznymi odnośnie 

funkcjonowania przedszkola w czasie zagrożenia epidemiologicznego przed przystąpieniem do pracy 

w nowym roku szkolnym 2020/2021 i jestem gotowy przestrzegać zaleceń w nich zawartych. 


