
 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY FUNKCJONWANIA ODDZIAŁÓW 

PRZEDSZKOLNYCH W CZASIE EPIDEMII 
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1. Rodzic ponosi odpowiedzialność za podjętą decyzję wysłania dziecka do oddziałów 

przedszkolnych, znając czynniki ryzyka związane z epidemią COVID -19. 

2. Dziecko musi być całkowicie zdrowe. Nie mogą być przyjęte dzieci z infekcjami, 

osłabioną odpornością i chorobami przewlekłymi. 

3. Dzieci do oddziałów przedszkolnych są przyprowadzane i odbierane tylko przez 

osoby zdrowe. 

4. 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.  

5. Rodzic wyraża  zgodę na pomiar temperatury u dziecka, gdy dziecko sygnalizuje 

podczas pobytu w przedszkolu złe samopoczucie lub istnieje podejrzenie choroby. 

Jeżeli pomiar temperatury u dziecka przekroczy 37,5oC, dziecko będzie oczekiwało 

w izolatorium na przybycie rodzica lub upoważnionego opiekuna. 

6. Rodzice są zobowiązani do systematycznego przypominania dziecku podstawowych 

zasad higieny (prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu czy 

kasłaniu). 

7. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek ani innych zbytecznych 

przedmiotów. 

8. Rodzice i prawni opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola mają 

stosować się do obowiązujących obostrzeń- maseczka, dezynfekcja rąk, pozostawianie 

dzieci wychowawcy przy wejściu. 

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

i ust do stosowania poza salą zabaw. 

10. Rodzic jest zobowiązany przyprowadzić do przedszkola dziecko w godz. 8.00 -

8.15 (grupa młodsza) oraz 8.00 (grupa 0). Dzieci mogą być odbierane z placówki 

w godz. do 12.45 - 13.00 (grupa młodsza) i 13.00 (grupy 0). 

11. Obowiązuje  zakaz wchodzenia rodziców do sal zabaw i łazienek. W wyjątkowych 

przypadkach odstępuje się od tego zakazu w przypadku dzieci 3-letnich. 

12. Rodzic zobowiązany jest do bycia dostępnym pod podanym numerem telefonu. 

13. 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. 

14. W ramach zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami nauczyciel ma 

przygotowane numery kontaktowe do rodziców. 

15. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych nauczyciel 

niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców. 

16. Po ustaniu objawów chorobowych i powrocie dziecka do oddziału przedszkolnego 

rodzic jest zobowiązany do ponownego napisania oświadczenia o stanie zdrowia 

dziecka 

17. Minimalna przestrzeń dla grup od 3 do 5 dzieci to co najmniej 15 m2 w przypadku 

grupy większej 2 m2 na każde kolejne dziecko. 

18. Z sali należy usunąć wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

oczyścić i zdezynfekować. 

19. Wszystkie sprzęty i przedmioty wykorzystywane przez dziecko lub nauczyciela należy 

dokładnie wyczyścić i zdezynfekować. 

20. Sale przedszkolne należy wietrzyć co godzinę. 

21. Poszczególne grupy dzieci ograniczają wzajemny kontakt ze sobą. 

22. Nauczyciele i pracownicy obsługi zachowują na terenie grup przedszkolnych między 

sobą dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metra. 

23. Pracownicy obsługi nie kontaktują się z dziećmi i nauczycielami. 



24. W przedszkolu ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum      

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

25. Dzieci będą przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły z zachowaniem 

możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup. 

26. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu bądź 

dezynfekowane. Jeżeli nie ma takiej możliwości będą zabezpieczone przed użyciem. 

27. Każdy pracownik wchodząc rano na teren przedszkola ma obowiązek dokonać 

pomiaru temperatury swojego ciała. 

28. Personel ma obowiązek regularnie myć ręce i pilnować, by czyniły to 

dzieci,szczególnie po wejściu na teren przedszkola, po skorzystaniu z toalety oraz 

przedposiłkami. 

29. Dzieci przynoszą do przedszkola śniadanie: kanapka zapakowana w folię, umyte 

owoce lub warzywa, własny napój. Należy unikać dawania dzieciom słodyczy. 

Dzielenie się, częstowanie sprzyja zakażeniom. 

 

WAŻNE: 

Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. Dlatego też dziecko, które 

ma taką temperaturę ciała nie może uczestniczyć w zajęciach i tym samym przebywać 

wśród uczniów. W zależności od metody pomiaru różne wartości temperatury ciała 

uznawane są za temperaturę prawidłową i podwyższoną. Za prawidłową temperaturę 

ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała w granicach ok. 37,2-37,5°C 

stopni może mieć różne przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, 

stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę 

przekraczającą zwykła temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. 

 


