
PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII 
COVID-19 

OD DNIA 18 MAJA 2020 R. DO ODWOŁANIA 
opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,wydane na 

podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 
567) 

 
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CZERNICHOWIE 

 
Mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący, dyrektora i kadrę przedszkola, 
może dojść do zakażenia, gdyż część przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Za tego 

rodzaju zdarzenia przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.  
 
 

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA: 

1. Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00-16.00  

2. Przyjęcia do grup prowadzone są w ściśle określonych godzinach, które ustala dyrektor. 
Zapewnia się taką organizację pracy, która uniemożliwia stykania się ze sobą poszczególnych 
grup dzieci.  

3. W miarę możliwości dzieci powinny być odprowadzane i odbierane z przedszkola przez tę 
samą, zdrową osobę dorosłą. 

4. Wskazane jest, żeby rodzice nie upoważniali do odbioru dziecka osób powyżej 60 roku życia 
ani starszego rodzeństwa.  

5. Dla dzieci 6 letnich zostaje uruchomione dodatkowe wejście do przedszkola (wejście boczne 
na halę sportową).  

6. Rodzice dzieci w wieku 3 do 5 lat przyprowadzają dzieci wyłącznie do przedszkola głównym 
wejściem przedszkolnym. Zabrania się korzystania z przejścia przez szkołę! 

7. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko mogą odprowadzić je tylko do drzwi 
wejściowych, nie wchodząc na teren placówki. 

8. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest do 
przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. przed wejściem 
do przedszkola osłony ust i nosa, zdezynfekowania rąk płynem do dezynfekcji umieszczonym 
przy wejściu do budynku lub noszenia rękawiczek jednorazowych. 

9. Do przedszkola mogą wejść rodzice dzieci 3 letnich (4 osoby dorosłe w szatni z 
zachowaniem dystansu społecznego 2m i nie dłużej niż 5 minut)Dzieci  

10. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa  przestrzeni wspólnej minimum 
czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę opiekunowi, nie 
powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie przedszkola. 
Osoba ta obowiązana jest opuścić przedszkole bez zbędnej zwłoki. 

11. Każdorazowo przed przyjęciem dziecka, którego rodzice/opiekunowie prawni wyrazili na to 
zgodę, wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola mierzy temperaturę dziecku 
termometrem bezdotykowym. 

12. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu temperatura jest mierzona w każdej porze dnia, gdy 
zajdzie taka potrzeba. 

13. Dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, jeśli występuje, jeden z następujących 
warunków: 
- dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,5°C; 
- pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie 



14. W razie wystąpienia objawów o których mowa w pkt. 13 po wyjściu rodzica dziecko 
przebywa w izolatorium na terenie szkoły wraz z pomocą nauczyciela do przybycia rodzica. 

15. Nauczyciel ma możliwość poproszenia rodzica o zaświadczenie lekarskie w razie objawów 
typu: katar, kaszel, kichanie (zaświadczenie ma służyć wykluczeniu oznak przeziębienia lub 
grypy) 

 
 
HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ ORAZ POWIERZCHNI 

1. Przed wejściami do przedszkola tworzy się stanowiska do dezynfekcji rąk wraz z informacją 
o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola. 

2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zmiany obuwia 
3. Dzieci, nauczyciele oraz pracownicy przedszkoli, szczególnie po przyjściu do przedszkola, 

przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, lub 
przynajmniej co 2 h, myją ręce wodą z mydłem przez 30 sekund.  

4. Woźna oddziałowa/pomoc nauczyciela odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe 
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet 
i sali oddziału. Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych -poręczy, 
klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w 
salach. 

5. Woźna/Pomoc nauczyciela jest odpowiedzialna za dezynfekcję zabawek i innych 
przedmiotów używanych przez dzieci (brudne zabawki odkładane są do koszy i 
dezynfekowane wg potrzeb) 

6. Nie stosuje się u dzieci mycia zębów w warunkach przedszkolnych 
7. Przy organizacji miejsca do spania, zachowany jest dystans pomiędzy leżaczkami, a po 

zakończeniu odpoczynku należy je zdezynfekować.  
8. Dzieci mają 2 ręczniki – każdy ręcznik poddawany jest praniu codziennie po zakończeniu 

zajęć.  
9. Dzieci starsze są zobowiązane do przyniesienia swoich kredek , natomiast maluszki będą 

miały kredki w kubkach podpisanych imieniem i nazwiskiem. 
10. Korzystamy z przyborów gimnastycznych indywidualnych dla każdego dziecka i możliwych 

do dezynfekcji 
11. Dywany w sali są owinięte folią bądź korzystamy z mat piankowych dla każdego dziecka 
12. Książki i puzzle użytkowane przez dzieci odbywają kwarantannę 48h 

 
 

GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW 

1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych 
przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel 
kuchenny zobowiązany jest do: 
- stosowania środków ochrony osobistej, 
- utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań            
    produktów, sprzętu kuchennego, 
- mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60oC lub 
wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców. 

2. Posiłki dostarczane są przez panie pomoce przedszkolne. Posiłki spożywane są przez grupy 
w wyznaczonych miejscach   

3. Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa/pomoc nauczyciela odwozi naczynia przed salę, 
skąd personel kuchenny odbiera brudne naczynia. 



4. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi, nauczycielami i personelem 
opiekującym się dziećmi.  

5. Wyjście na posiłki są zorganizowane: 

 maluszki śniadanie – 8.55, obiad – 11.55 

 średniaki  i starszaki  śniadanie  - 9.00, obiad 12.00 
 
 
SALA ZBIORCZA I PODWÓRKO 

1. W sali zbiorczej przebywają dzieci w godzinach od 7  -7.45 oraz od 15 – 16 
2. W sali zbiorczej dzieci 5 i 6 letnie mają przyporządkowane stoliki do pracy, natomiast 

maluszki przebywają w przestrzeni zabawowej. 
3. W sali zbiorczej dzieci przebywają w maseczkach! 
4. Wyjście na podwórko następuje w przydzielonych godzinach: 

  3 – 4 latki od 10 – 10.35 

 5 latki od 10.40 – 11.10 

 6 latki od 11.15 – 12.00 
 
 
FORMY WSPÓŁPRACY – PRACA ZDALNA 

1. Ustalono formy współpracy: 

 zestawy działań w domu 

 maile 

 platforma TIMS  ( raz na 2 tygodnie) 
2. Sposób monitorowania realizacji podstawy programowej: 

- zdjęcia prac 
- mail 
- filmik 

3. Otwarte okno w razie potrzeby (wydawanie materiałów w postaci ksera) 
4. Praca w książkach – końcowe zdanie sprawozdania z realizacji zadań (teczka z pracami 

dziecka). 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 


