
ZASADY FUNKCJONOWANIA 

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNCY               

W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA 

COVID – 19 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W GRÓDKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych: 

1. Do grup przedszkolnych mogą przyjść dzieci całkowicie zdrowe, bez objawów 

chorobowych. Nie mogą być przyjęte dzieci z osłabioną odpornością i chorobami 

przewlekłymi. 

2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i wybierane  tylko przez  osoby zdrowe. 

3. Rodzic jest  zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz, 

że w ciągu ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z żadną osobą zarażoną,  przebywającą 

w kwarantannie lub izolacji oraz jest zobowiązany do wyrażenia zgody  na  pomiar 

temperatury u dziecka, jeżeli zostanie zauważone jego złe samopoczucie. Jeżeli pomiar 

temperatury u dziecka  przekroczy 370C dziecko  będzie odprowadzone do izolatki, 

gdzie, pod opieką pracownika przedszkola będzie czekać na rodzica. 

4. Rodzice są zobowiązani do systematycznego przypominania dziecku o podstawowych 

zasadach higieny (prawidłowym myciu rąk, zasłanianiu ust i nosa  przy kichaniu  czy 

kasłaniu). 

5. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola  żadnych zabawek ani innych przedmiotów. 

6. Rodzice i prawni opiekunowie  przyprowadzający  dziecka do przedszkola mają 

zachować odstęp społeczny  w stosunku do innych rodziców i pracowników 

przedszkola  wynoszący 1,5 metra.  

7. Rodzic jest zobowiązany oddać dziecko pod opiekę pracownika przedszkola                                 

w wyznaczonej przestrzeni. Dzieci potem będą w wyprowadzane do rodzica przez 

pracownika przedszkola. 

8. Rodzic jest zobowiązany  zapewnić dziecku, które ukończyło 4 rok życia  osłonę nosa  

i ust. 

9. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia rodziców do sali, szatni  i łazienek. 

10. W przypadku konieczności wejścia rodzica do przedszkola jest on zobowiązany 

zdezynfekować ręce, osłonić nos i usta  podczas przebywania na terenie przedszkola. 

11. Rodzice zobowiązani są do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu. 

12. W przypadku zaobserwowania przez  personel przedszkola  niepokojących objawów 

chorobowych dziecka, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany 

telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola. 

13. W ramach zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami nauczyciel ma  przygotowane 

numery kontaktowe do rodziców. 

14. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych nauczyciel 

niezwłocznie zawiadamia dyrektora oraz Rodziców. 

15. Po ustaniu objawów chorobowych i powrocie dziecka do przedszkola rodzic jest 

zobowiązany do ponownego napisania oświadczenia o stanie zdrowia dziecka. 

 

 

 

 

 



I. Organizacja pobytu dzieci w przedszkolu – warunki sanitarne. 

 

1. Do każdej grupy dzieci przypisani są Ci sami opiekunowie zgodnie z arkuszem 

organizacji pracy oddziałów przedszkolnych. 

2. Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

3. Przedszkole wyposażone jest w termometry bezdotykowe. 

4. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

5. 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. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych oraz w salach przedszkolnych wywieszone 

są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach  

z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

7. Z sal przedszkolnych zostało usunięte wyposażenie, którego nie można skutecznie 

dezynfekować lub myć detergentem. 

8. Wyznacza się gabinet pedagoga na pomieszczenie, w którym można odizolować osobę 

w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Pomieszczenie to zostało 

wyposażone w środki ochrony indywidualnej oraz płyn dezynfekujący. 

9. Przed wejściem do przedszkola umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do 

rąk oraz zamieszcza informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby 

dorosłe wchodzące do przedszkola. 

10. Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu umieszcza się listę numerów telefonów do: organu 

prowadzącego przedszkole, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb 

medycznych. 

11. Nauczyciele ustalają z rodzicami sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami dzieci. 

12. W miarę możliwości uniemożliwia się stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci 

(np. różne godziny spożywania posiłków, przebywania na świeżym powietrzu). 

13. Pracownicy przedszkola zachowują dystans społeczny  między sobą, w każdej 

przestrzeni przedszkola wynoszący min. 1,5 m. 

14. Salę, w której organizuje się zajęcia wietrzy się co najmniej raz na godzinę. Za 

wietrzenie sali odpowiada pomoc nauczyciela lub nauczyciel. 

15. Gimnastykę prowadzi się przy otwartych oknach. 

16. Dzieci często i regularnie myją ręce mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu oraz obowiązkowo 

po przyjściu do przedszkola. 

17. Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają o myciu rąk i dają 

przykład.  

18. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe należy je regularnie czyścić lub 

dezynfekować. 

19. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. Za dezynfekcję toalet odpowiada wyznaczony 

pracownik obsługi. 



20. Utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje się powierzchnie 

dotykowe (poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie, włączniki – odpowiedzialni 

wyznaczeni pracownicy obsługi. 

21. Pracownicy przeprowadzający dezynfekcję zobowiązani są ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń 

i przedmiotów.  

22. Utrzymanie czystości  ciągów  komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych: poręczy, klamek, włączników, blatów w salach i pomieszczeniach 

spożywania posiłków będą codziennie monitorowane. 

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

odległości od osób trzecich – spacer w kierunku lasu, pobyt na szkolnym boisku.. 

24. Plac zabaw pozostaje zamknięty dla dzieci. 

25. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. 

 

 

 

II. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola. 

 

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

chorobowych. 

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. Ogranicza się 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). 

5. Rodzice obowiązkowo dezynfekują dłonie przy wejściu do przedszkola. 

6. 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 min. 1,5 m. 

7. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem 

odstępu 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). 

 

 

III. Spożywanie i przygotowywanie posiłków 

 

1. Każda grupa spożywa obiady w sali przedszkolnej. 

2. Wyznaczona przez dyrektora osoba czyści w pomieszczeniu jadalni blaty stołów i 

poręczy krzeseł po każdym posiłku i po każdej grupie. 



3. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) wprowadza się zasady szczególnej 

ostrożności: 

- w miarę możliwości zachowanie 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy                                  

i stosowanie środków ochrony osobistej, 

- systematyczna dezynfekcja powierzchni i sprzętów, 

- utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu  kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

4. Żywność nie jest zagrożeniem  i nie powoduje zakażeń koronawirusem. Jednak na 

powierzchni  produktów spożywczych mogą  znajdować się  bakterie i wirusy.                             

Z tego względu zaleca się w celu dezynfekcji żywności jej mycie oraz poddawanie  

obróbce termicznej. 

5. Zakupów, które przywozi dostawca, nie wolno kłaść na blacie kuchennym. 

6. Należy często myć ręce przed kontaktem i po kontakcie z żywnością. 

7. Do lodówki nie wolno wkładać żywności, która nie została umyta. Do lodówki należy 

włożyć tylko produkty w umytych opakowaniach. 

8. Przeniesiony suchy towar zostawiany zostaje w wyznaczonym miejscu na kwarantannę 

tj. na 9 godzin. 

9. Większość towarów należy kupować  w próżniowych opakowaniach lub puszkach, by 

można je było łatwo  umyć  przy użyciu detergentów. 

10. Owoce również należy umyć przed umieszczeniem w magazynie. 

11. Blaty kuchenne, urządzenia i sprzęty należy umyć wodą z detergentem. 

12. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. min 60° 

lub wyparzać. 

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem  

u pracownika lub dziecka 

 

1. Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Pracownicy/obsługa przedszkola zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu 

i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 

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

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis   lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa. 

5.    Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.). 



6.   W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 

7. Dyrektor ustala liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części przedszkola, 

w których przebywała osoba zakażona i zaleca się  stosowanie do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gov.pl/web/gis odnosz

ących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
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