
Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 

wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola obowiązujące na terenie Gminnego 

Przedszkola  w Siedlcu od 1 września 2020r. 

Dokument został opracowany w oparciu o wytyczne MEN, MZ oraz GIS 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać  

w wyznaczonej i stałej sali 

2. Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości 

organizacyjnych, ci sami opiekunowie. 

3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 

4. Z sali, w której przebywa grupa usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć 

wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) zostają one 

dokładnie umyte, wyczyszczone lub zdezynfekowane. 

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

lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach 

opiekunowie zapewniają, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, 

natomiast rodzice/ opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / 

pranie / dezynfekcję zabawki. 

6. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która 

uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny 

zabawy na dworze).. 

7. Przed wejściem do budynku zapewniona jest możliwość skorzystania z płynu 

dezynfekującego do rąk oraz umieszczona informacja o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do budynku. 

8. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do przedszkola, jest regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości 

należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

9. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone zostaje do niezbędnego minimum, 

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

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zawieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje. 

§2 

Nauczyciele 

1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole. 

2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej. 

3. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku zajęć w sposób ustalony 

przez dyrektora szkoły. 



4. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady 

bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu. 

5. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, 

szczególnie po przybyciu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety  

i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

7. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, 

może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć. 

8. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować 

je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum  

2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w 

celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu. 

 

§3 

Rodzice 

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

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

2. Rodzice  dezynfekują dłonie przy wejściu do przedszkola lub zakładają rękawiczki 

ochronne oraz zakrywają usta i nos. 

3.  Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola,  

z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego 

rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać  

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

dezynfekcja rąk).  

4. 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. Maksymalnie w szatni może przebywać dwoje 

rodziców. 

5. Każdy rodzic/opiekun prawny dziecka jest zobowiązany do podania numeru telefonu 

szybkiego kontaktu zapewniającego skuteczną komunikację. 

 

 

 

 

 



§3 

                                                         Dzieci 

 

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 

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

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

4. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej 

odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie przedszkola, a gdy nie ma takiej 

możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. 

5. Dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do podmiotu, 

przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

 

§4 

Pracownicy przedszkola 

 

1. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi. 

2. Zobowiązuje się pracowników obsługi do monitorowania 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. 

3. 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. 

4. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni 

być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, 

maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do 

przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej 

sytuacji). 

5. Zapewniona jest bieżącą dezynfekcja toalet przez pracowników obsługi. 


