
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Dyrektora  Zespołu Szkół w Wilamowicach 

nr  30/2029/2020  z dnia 13 maja 2020r. 

 

 

ZASADY  I PROCEDURY  

ORGANIZACJI  I BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA  

 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W WILAMOWICACH 

 PO ZAKOŃCZENIU ZAWIESZENIA JEGO DZIAŁALNOŚCI W ZWIĄZKU                         

Z ZAGROŻENIEM COVID – 19 

 

1.Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede    

   wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki   

   zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Otwarcie  

   przedszkola to realna pomoc rodzicom. 

 

2.Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podpisania deklaracji, oświadczenia 

i zgody znajdujących się na  stronie internetowej przedszkola i Gminy Wilamowice  

oraz przesłanie ich scanu  bądź zdjęcia   na adres  - mailowy Zespołu Szkół                  

w Wilamowicach  zs(znak@)wilamowice.pl lub dostarczenie ich  do sekretariatu 

Zespołu Szkół w Wilamowicach ul. Rynek 14 po uprzednim uzgodnieniu 

telefonicznym 33 8457 898 

/ w przypadku przesłania scanu oryginał oświadczeń należy dostarczyć w pierwszym 

dniu pobytu  dziecka w przedszkolu/ 

 

3.O możliwym dniu przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice zostaną powiadomieni  

    telefonicznie po uprzedniej weryfikacji złożonych oświadczeń.  

 

4.W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice  

    nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

 

5.Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb   

   mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych. 

 

6. Przedszkole jest czynne w godz. 6.30-16.30.  

 

7.Na czas pracy przedszkola, wszystkie drzwi wejściowe są zamknięte.  

 

8.Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola dzwoni i czeka przed drzwiami do   

   momentu przyjścia osoby z personelu przedszkola, wyznaczonej wcześniej przez  

   dyrektora przedszkola do odbioru dziecka. 

 

9.Wyznaczona osoba przyjmująca dziecko ma obowiązek zachować wszelkie środki   

    ostrożności oraz korzystać ze środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek oraz  

    maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos.  



10.Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie w placówce osób trzecich                    

     z zachowaniem wszelkich środków ostrożności /osłona ust i nosa, rękawiczki  

     jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe/. 

 

11.Przy wejściu do szkoły i przedszkola umieszony jest płyn do dezynfekcji rąk oraz  

     informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące  

     do placówki. 

 

12.Podczas kontaktów z osobami z zewnątrz pracownicy dbają o zachowanie  

     szczególnych dodatkowych środków ostrożności /środki ochrony osobistej,  

      zachowanie dystansu/. 

 

13.Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają  

     zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak  

     i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 2 m. 

 

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

     chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 

15.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach  

     domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

 

16.Jeżeli dziecko 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/prawnych  

     opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

 

17.Jedna grupa przedszkolna przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

 

18.W miarę możliwości grupa przedszkolna obejmuje dzieci w zbliżonym wieku,                                          

      z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. 

 

19. Grupy przedszkolne umiejscowione są w wyznaczonych odpowiednio 

przygotowanych salach należących do przedszkola. 

  

20. Dzieci przebywają pod opieką dwóch nauczycieli, zmieniających się w ciągu dnia                      

      i jednej woźnej oddziałowej. 

 

21.W grupie przedszkolnej może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych   

     przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci –nie  

     więcej niż o 2. 
 

22.Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może  

     być mniejsza niż 4m2 na dziecko i każdego opiekuna, zgodnie z wytycznymi GIS.  



23.W sali, w której przebywa grupa  usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie  

      można skutecznie uprać lub zdezynfekować /pluszowe zabawki, dywany / 

 

24.Przybory sportowe /piłki, skakanki, obręcze, itp./ należy  po każdym użyciu  

     dokładnie czyścić lub dezynfekować wodą z mydłem. 

 

25.Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie   

     zajęć. 

 

26.Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwia stykanie się ze sobą  

     poszczególnych grup dzieci /różne godziny zabaw na placu przedszkolnym/ 

 

27.Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej  

      przestrzeni przedszkola, wynoszący 1,5 m. 

 

28.Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz     

      personelem opiekującym się dziećmi. 

 

29.Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu  

     na terenie przedszkola, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości  

     /zmianowość grup/ . 

 

30.Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu  

     lub dezynfekowany. Piaskownice zostają zamknięte do odwołania. 

 

31.W przypadku niemożności zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu  

      zabaw, zostanie on oznaczony taśmą ostrzegawczą i odpowiednio zabezpieczony  

      przed używaniem. 

 

32.Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola. 

 

33.Odpoczynek w formie leżakowania nie będzie organizowany. 

 

34. .Do odwołania zawiesza się mycie zębów w przedszkolu. 

 

35.  Dzieci spożywają posiłki wyłącznie w stołówce w wyznaczonych miejscach           

i godzinach. 

 

36.Placówka zaopatruje wszystkich pracowników w środki ochrony osobistej, w tym –       

     jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos /przyłbice/, fartuchy z długim  

   rękawem /do użycia w razie konieczności np. przeprowadzenia zabiegów   

    higienicznych u dziecka. 

 

 37.Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta  



      znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 
 

38.Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia   

      dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na  

      wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

39. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,  

      szczególnie przy przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po przyjściu z placu  

      zabaw, po wyjściu z toalety. 

 

40.W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy umieścić plakaty z zasadami    

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

     rąk, których należy przestrzegać. 

 

41. Przy organizacji żywienia /kuchnia/ w przedszkolu, obok warunków   

      higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania   

      zbiorowego żywienia, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności  

      zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników. 

 

42. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia                            

      i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń  

      stołowych i sztućców.  

 

43.Pracownicy obsługi przedszkola szczególnie dbają o utrzymanie w czystości  

     ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy,  

     klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich,                 

     w  tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

 

 44.Na bieżąco prowadzona jest dezynfekcja toalet. 

 

45.W miarę możliwości nie będzie się angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli                                   

      i innych pracowników powyżej 60. roku życia.  

 

46.W przedszkolu wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie   

      można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 

47.W pomieszczeniu do izolacji zapewniono środki ochrony osobistej  i płyn  

     dezynfekujący. 

 

48.Wpomieszczeniach przedszkolnych znajdują się wykazy numerów telefonów do:  

     organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 
 

 

 

 

https://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/download/1-PROCEDURY%20BEZPIECZENSTWA%20NA%20TERENIE%20PRZEDSZKOLA%20W%20ANNOPOLU%20W%20OKRESIE%20CZASOWEGO%20OGRANICZENIA%20FUNKCJONOWANIA%20PLACOWEK%20OSWIATOWYCH%20%E2%80%94%20kopia.pdf#page=1
https://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/download/1-PROCEDURY%20BEZPIECZENSTWA%20NA%20TERENIE%20PRZEDSZKOLA%20W%20ANNOPOLU%20W%20OKRESIE%20CZASOWEGO%20OGRANICZENIA%20FUNKCJONOWANIA%20PLACOWEK%20OSWIATOWYCH%20%E2%80%94%20kopia.pdf#page=1
https://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/download/1-PROCEDURY%20BEZPIECZENSTWA%20NA%20TERENIE%20PRZEDSZKOLA%20W%20ANNOPOLU%20W%20OKRESIE%20CZASOWEGO%20OGRANICZENIA%20FUNKCJONOWANIA%20PLACOWEK%20OSWIATOWYCH%20%E2%80%94%20kopia.pdf#page=2
https://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/download/1-PROCEDURY%20BEZPIECZENSTWA%20NA%20TERENIE%20PRZEDSZKOLA%20W%20ANNOPOLU%20W%20OKRESIE%20CZASOWEGO%20OGRANICZENIA%20FUNKCJONOWANIA%20PLACOWEK%20OSWIATOWYCH%20%E2%80%94%20kopia.pdf#page=2
https://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/download/1-PROCEDURY%20BEZPIECZENSTWA%20NA%20TERENIE%20PRZEDSZKOLA%20W%20ANNOPOLU%20W%20OKRESIE%20CZASOWEGO%20OGRANICZENIA%20FUNKCJONOWANIA%20PLACOWEK%20OSWIATOWYCH%20%E2%80%94%20kopia.pdf#page=3
https://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/download/1-PROCEDURY%20BEZPIECZENSTWA%20NA%20TERENIE%20PRZEDSZKOLA%20W%20ANNOPOLU%20W%20OKRESIE%20CZASOWEGO%20OGRANICZENIA%20FUNKCJONOWANIA%20PLACOWEK%20OSWIATOWYCH%20%E2%80%94%20kopia.pdf#page=3
https://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/download/1-PROCEDURY%20BEZPIECZENSTWA%20NA%20TERENIE%20PRZEDSZKOLA%20W%20ANNOPOLU%20W%20OKRESIE%20CZASOWEGO%20OGRANICZENIA%20FUNKCJONOWANIA%20PLACOWEK%20OSWIATOWYCH%20%E2%80%94%20kopia.pdf#page=4


 

 

                                                                                                                                                   Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Wilamowicach  

            nr 30/2019/2020 z dnia 13.05.2020r. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I INNYCH 

PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA W CZASIE TRWANIA PANDEMII 

COVID-19”.OGÓLNE ZASADY HIGIENY 

 

 

1.Każdy pracownik Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół w Wilamowicach jest 

zobowiązany do przychodzenia do pracy w dobrym stanie zdrowia. 

 

2.Z bezpośredniej pracy z dziećmi wyłączeni zostają pracownicy powyżej 60 roku  

   życia oraz osoby z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

 

3.Przed wejściem do budynku szkoły i przedszkola należy zdezynfekować ręce   

zgodnie   z instrukcją. 

 

4. Po podpisaniu listy obecności, pracownik zobowiązany jest  zdjąć ubranie  

    wierzchnie, przebrać się w strój roboczy i przed przystąpieniem do pracy ponownie  

     umyć i zdezynfekować ręce . 

 

5.Wszystkich pracowników obowiązuje zasada zachowania bezpiecznego dystansu                       

    w kontaktach społecznych między sobą, jak również z rodzicami dzieci. 

 

6.Procedury należy przestrzegać również podczas przerw na spożycie śniadania           

w  innych pomieszczeniach.  

 

PRACOWNICY KUCHNI 

 

1.Pracownicy kuchni są zobowiązani do unikania kontaktu z dziećmi i personelem   

   zajmującym się dziećmi. 

 

2.Pracownicy kuchni są zobowiązani do przestrzegania zasad żywienia zbiorowego  

   oraz zachowania reżimu sanitarnego podczas przygotowania, obróbki i podawania  

   posiłków. 

 

3.Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych   

   wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania zbiorowego  

   żywienia, dodatkowo należy stosować się do wprowadzonych zasad szczególnej 

ostrożności zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników zgodnie z wytycznymi 

GIS. 

https://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/download/1-PROCEDURY%20BEZPIECZENSTWA%20NA%20TERENIE%20PRZEDSZKOLA%20W%20ANNOPOLU%20W%20OKRESIE%20CZASOWEGO%20OGRANICZENIA%20FUNKCJONOWANIA%20PLACOWEK%20OSWIATOWYCH%20%E2%80%94%20kopia.pdf#page=5
https://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/download/1-PROCEDURY%20BEZPIECZENSTWA%20NA%20TERENIE%20PRZEDSZKOLA%20W%20ANNOPOLU%20W%20OKRESIE%20CZASOWEGO%20OGRANICZENIA%20FUNKCJONOWANIA%20PLACOWEK%20OSWIATOWYCH%20%E2%80%94%20kopia.pdf#page=5


4. Szczególną  uwagę należy zwrócić na  czyszczenie powierzchni blatów roboczych,  

    dezynfekcji opakowań produktów spożywczych, mycia naczyń i sprzętu  

    kuchennego. 
 

5. Zaleca się mycie i wyparzanie naczyń i sztućców wielorazowego użytku                               

    w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 85 OC  

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI 

 

                                           woźne oddziałowe, konserwator  

 

  1.Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzeni są                                     

     w indywidualne środki ochrony osobistej –jednorazowe rękawiczki, maseczki na  

     usta i nos,/przyłbice/, fartuchy długim rękawem /do użycia w razie konieczności  

      np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka –adekwatnie do sytuacji/ 

 

2.Podczas podawania posiłków dzieciom zachowują szczególny reżim sanitarny. 

 

3.Przed podaniem posiłku dzieciom w stołówce należy umyć i zdezynfekować stoliki   

z których będą korzystały dzieci podczas posiłku.  

                      

4.Po każdym posiłku zmywamy i dezynfekujemy stoliki, przy których jadły dzieci. 

 

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

    można skutecznie uprać lub zdezynfekować /pluszowe zabawki, dywany/ 

 

6.Przybory sportowe /piłki, skakanki, obręcze, itp./ należy każdorazowo po użyciu  

   dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

 

7.Szczególnie należy  dbać o utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych,  

   dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła,   

   uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach                                    

   i w pomieszczeniach do spożywania posiłków, oraz tych, w których  

   przebywały dzieci i pracownicy placówki. 

 

8.Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta    

   znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

 

9. Należy ściśle  przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia  

   dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na  

    wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

 



10.Codziennie po zakończeniu pobytu dzieci w placówce należy umyć podłogę          

w salach, szatni, korytarzach wodą z płynem dezynfekującym, przetrzeć powierzchnię 

szafek,  siedzisk i klamek. 

 

11.Należy dbać o systematyczne wietrzenie pomieszczeń, w których przebywają  

    dzieci poprzez zapewnienie stałego dopływu świeżego powietrza(uchylenie,  

   rozszczelnienie okien), wietrzyć sale zabaw  co godzinę oraz w czasie pobytu dzieci 

w ogrodzie  przedszkolnym. 

 

12.Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,  

   szczególnie przy przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po przyjściu z placu  

   zabaw po wyjściu z toalety. 

 

13 .Na bieżąco należy dezynfekować toalety. 

 

14.Podczas dezynfekcji zobowiązuje się pracowników do bezwzględnego stosowania  

     rękawic ochronnych. 

  

15.Zobowiązuje się pracowników do odnotowywania powyższych czynności w karcie  

     monitoringu.  

 

 

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA 

 

 1.Nauczyciele przedszkola zobowiązani są do pracy z dziećmi z zachowaniem  

    wszelkich środków ostrożności 

 

2.Nauczyciel wyjaśnia i przypomina  dzieciom,  zasady bezpieczeństwa obowiązujące  

    w placówce.  

 

3. Zakazane zostaje organizowanie wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku. 

 

4. Nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania personelowi pomocniczemu 

konieczności systematycznego dezynfekowania przyborów sportowych, które 

używane są podczas zajęć np. piłki, skakanki, obręcze. 

 

5.Zobowiązuję się nauczycieli do cyklicznego wietrzenia sali .  

 

6.Należy zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed  

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

 

7. Nauczyciel organizuje  dzieciom pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji 

    ( nauczyciel przypomina i sam daje przykład). 

 



8.Nauczyciel  uzgadnia z rodzicami sposób szybkiej komunikacji . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Dyrektora  Zespołu Szkół w Wilamowicach  

 nr 30/2019/2020  z dnia 13.05.2020r. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW                                   

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM. 

 
Zobowiązuje się każdego rodzica do:  

 

1.Bieżącego przekazywania dyrektorowi lub nauczycielowi istotnych informacji                        

   o stanie zdrowia dziecka, aby zapewnić jemu i innym podopiecznym odpowiedni  

   poziom bezpieczeństwa podczas pobytu w placówce. 

 

2.Zaopatrywania swojego dziecka /jeśli ukończyło 4 rok życia/w indywidualną osłonę  

   nosa i ust podczas drogi do/z placówki. 

 

3.Przyprowadzania do placówki tylko dziecka zdrowego –bez objawów chorobowych. 

 

 4.Nie posyłania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na  

    kwarantannie lub w izolacji.  

 

5 . Przestrzeganie, by  dziecko  nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych  

     przedmiotów czy zabawek. 

 

6.Regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny.  

   Podkreślania, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce  

   wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

  

7.Zwracania uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania              

czy  kasłania i stosowania go samemu. 

 

8.Stosowania się do uzgodnień z nauczycielem dotyczących sposobów szybkiej   

    komunikacji. Nauczyciel w każdej chwili musi mieć umożliwiony kontakt               

z rodzicami lub innymi osobami uprawnionymi do odbioru dziecka w z przedszkola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 

do Zarządzenia Dyrektora  Zespołu Szkół w Wilamowicach  

nr 30/2019/2020    z dnia 13.05.2020r. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA                         

W SYTUACJI UZYSKANIA INFORMACJI O PODEJRZENIU 

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM NA TERENIE PLACÓWKI : 

 
 

    U DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W PRZEDSZKOLU   

 

1.Za podjęcie działań związanych z realizacją procedury działania w sytuacji  

   wystąpienia objawów chorobowych u dziecka odpowiedzialny jest każdy pracownik  

   przedszkola, który zauważył u dziecka występowanie jakichkolwiek niepokojących  

   objawów, mogących świadczyć o złym stanie zdrowia.  

 

2.W przypadku zauważenia niepokojących objawów u dziecka ( bez względu na  

   etiologię), pracownicy przedszkola zobowiązani są do jak najszybszego  

   odizolowania dziecka od innych podopiecznych oraz pracowników placówki. Należy  

   tego dokonać w specjalnie wcześniej przygotowanym do tego pomieszczeniu.  

 

3.Nauczyciel powiadamia o tym fakcie Dyrektora przedszkola oraz  rodziców lub  

   opiekunów i zobligowania ich do jak najszybszego odbioru ich dziecka                                      

   z przedszkola. 

 

4.Osoby zajmujące się opieką nad chorym dzieckiem, wyznaczone przez dyrektora-  

    zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności oraz do korzystania ze  

    środków ochrony osobistej (rękawiczek, maseczki ochronnej, przyłbicy, 

kombinezon)  

    zapewnionych przez Dyrektora przedszkola. 

 

5.Wszelkie powierzchnie, z którymi mogło mieć kontakt dziecko chore muszą  zostać  

   zdezynfekowane w trybie natychmiastowym. 

 

6.Jeżeli u dziecka obserwuje się nasilone objawy chorobowe tj. duszność lub trudności  

   w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej, utratę mowy lub ruchu (źródło:  

   WHO) natychmiast wzywa się pomoc medyczną.  

 

7.Dyrektor powiadamia o zaistniałej sytuacji Stację Sanitarno-Epidemiologiczną                        

   w Bielsku - Białej i realizuje jej zalecenia.  

 

8. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje organ prowadzący. 



 

9 .Dziecko, u którego pracownicy Przedszkola zaobserwowali jakiekolwiek  

    niepokojące objawy zdrowotne, może zostać przez rodzica przyprowadzone do  

    przedszkola ponownie dopiero po odbyciu odpowiednich konsultacji lekarskich,  

    leczenia –jeżeli było konieczne. 

 

10. Rodzic dziecka uczęszczającego do przedszkola, w przypadku pojawienia się  

    niepokojących objawów podczas pobytu dziecka w domu, zobowiązany jest do  

    poinformowania o tym fakcie dyrekcji przedszkola. 

 

 

II.U PERSONELU PRZEDSZKOLA 

 

1.Do pracy w przedszkolu przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek  

   objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

 

2.W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać  

   w domu i skontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,   

   oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwonić pod numer  

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

 

3.Pracownicy o zaistniałej sytuacji powinni powiadomić Dyrektora Zespołu Szkół       

w Wilamowicach. 

 

 4.Zaleca się bieżące śledzenie informacji zawartych na stronie GIS i MZ  

 

5.Wprzypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy  

   niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, dyrektor  

   niezwłocznie odsuwa go od pracy /zostaje on w trybie natychmiastowych  

    odizolowany w pomieszczeniu do tego przygotowanym/.  

 

6.O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje organ prowadzący. 

 

7.Należy powiadomić powiatową stację sanitarno –epidemiologiczną i stosować się  

   ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń 

 

8.Dyrektor postępuje zgodnie z informacjami, zaleceniami wydanymi przez PSSE.  

   Stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora  sanitarnego. 

 

9.Dyrektor informuje zatrudnione w placówce osoby o podejrzeniu zachorowania. 

 

10. Dyrektor ustala grono osób (pracowników, podopiecznych), które miały  

    bezpośredni kontakt z osobą zakażoną w okresie występowania u niej objawów  

    choroby (kaszel, gorączka, duszności). 
 



11. Dyrektor przygotuje na potrzeby PSSE listę osób, które miały kontakt z zakażoną  

     osobą lista powinna zawierać takie dane jak:-imię i nazwisko,-adres zamieszkania,-     

    dane kontaktowe,-opis formy kontaktu z osobą zakażoną (np. czy to była praca                      

    w tym samym pokoju, czy było to spotkanie trwające np. 5 min., kiedy doszło do  

    kontaktu)  

 

12. PSSE oceni ryzyko wynikające z rodzaju kontaktu i zdecyduje o ewentualnym   

      zarządzeniu kwarantanny domowej u wybranych osób. 

 

13. Dyrektor Zarządza profilaktycznie dezynfekcję miejsca pracy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/download/2-PROCEDURA%20PRZYPROWADZANIA%20I%20ODBIERANIA-DZIECI%20W%20CZASIE%20%20TRWANIA%20PANDEMII%20COVID-19.pdf#page=1
https://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/download/2-PROCEDURA%20PRZYPROWADZANIA%20I%20ODBIERANIA-DZIECI%20W%20CZASIE%20%20TRWANIA%20PANDEMII%20COVID-19.pdf#page=1
https://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/download/2-PROCEDURA%20PRZYPROWADZANIA%20I%20ODBIERANIA-DZIECI%20W%20CZASIE%20%20TRWANIA%20PANDEMII%20COVID-19.pdf#page=2
https://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/download/2-PROCEDURA%20PRZYPROWADZANIA%20I%20ODBIERANIA-DZIECI%20W%20CZASIE%20%20TRWANIA%20PANDEMII%20COVID-19.pdf#page=2
https://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/download/2-PROCEDURA%20PRZYPROWADZANIA%20I%20ODBIERANIA-DZIECI%20W%20CZASIE%20%20TRWANIA%20PANDEMII%20COVID-19.pdf#page=3
https://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/download/2-PROCEDURA%20PRZYPROWADZANIA%20I%20ODBIERANIA-DZIECI%20W%20CZASIE%20%20TRWANIA%20PANDEMII%20COVID-19.pdf#page=3


Załącznik nr 5 

do Zarządzenia Dyrektora  Zespołu Szkół w Wilamowicach  

                                                                                                          nr 30/2019/2020    z dnia 13.05.2020r 

 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI                                     

Z PRZEDSZKOLA   

 
Podstawy prawne: 

1. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U . z 2019 poz.2215ze zm.) 

2. Ustawa z 16 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Nr poz. 1148ze zm.) 

3.Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r.wydane 

na podstawie art. 8a, ust5pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej(Dz.U.z 2019 poz.59 oraz z 2020r.poz.322,374, 567) 

 

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

 

1.Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola najpóźniej do godziny 8:30. 

 

2.Późniejsze przyprowadzenie dziecka należy wcześniej zgłosić telefonicznie             

do  Przedszkola  

 

3. Za bezpieczeństwo w drodze do/z przedszkola /po zakończonych zajęciach  

   opiekuńczo -wychowawczych i opuszczeniu terenu przedszkola/odpowiadają 

rodzice/prawni opiekunowie. 

 

4.Dzieci do przedszkola powinny przyprowadzać/odbierać osoby zdrowe. 

 

5.Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych  

   nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

 

6.Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do  

    przedszkola. 

 

7. Dziecko chore, u którego stwierdzona zostanie temperatura, kaszel, katar, ból gardła  

    lub brzucha zostanie niezwłocznie odizolowane. Będzie przebywać w izolatce pod  

    opieką osoby dorosłej , wyznaczonej przez dyrektora przedszkola,  do czasu  

    przybycia rodzica. 

 

8.Rodzice powiadomieni przez pracowników przedszkola /nauczyciela, dyrektora/                      

   o złym stanie zdrowia dziecka mają obowiązek niezwłocznego odebrania go                                

   z przedszkola. 

 

9. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, w tym COVID 19    

    rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego   

    potwierdzającego  zakończenie leczenia. 



10.Rodzice osobiście powierzają dziecko osobie pełniącej dyżur przy drzwiach   

     wejściowych do przedszkola/nauczyciel, woźna oddziałowa/ 

 

11.Zabrania się do odwołania przynoszenia  do przedszkola  przez dzieci zabawek                       

     z domu. 
 

12.Odzież  na zmianę, potrzebną dziecku powinna byś spakowana w foliowy worek,  

     który rodzic przekazuje pracownikowi obsługi. Worek jest dezynfekowany                           

     i pozostawiony w szatni. 

 

13.Od momentu przekazania dziecka do chwili odebrania dziecka po zajęciach  

     odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi nauczyciel opiekujący się grupą. 

 

 

 

 

ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

 

1.Przedszkole Publiczne w Wilamowicach pracuje w godzinach od  6.30 –16.30 

 

2.Dzieci należy odbierać zgodnie z deklarowanym czasem pobytu. 

 

3.W przypadku, gdy rodzic chce odebrać dziecko wcześniej ma obowiązek  

   powiadomić nauczyciela rano, po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola. 

 

4.Osoba odbierająca dziecko informuje o tym fakcie pracownika dyżurującego                                  

    i oczekuje na dziecko w przed drzwiami wejściowymi do przedszkola. 

 

6.Nie przedłużamy pobytu dzieci i osób dorosłych  w  drzwiach . 

   Osoby dorosłe proszone są o zachowanie 2 metrowego dystansu . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


