
 

Regulamin funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół 

w Wilamowicach w związku z zagrożeniem COVID – 19  

 

Podstawa prawna: 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat 

wydanego na podstawie art.8a ust.5 pkt 2ustawy z dnia 14 marca 1985r.  o Państwowej 

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

 

 

Organizacja opieki  

 Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  

 Do grup przyporządkowani są ci sami nauczyciele i woźne oddziałowe. 

 W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 

 W grupach 1 i 2 organizowane jest leżakowanie. 

 Z sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). 

  Przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane do zajęć należy 

dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować. 

 Dzieci nie mogą zabierać ze sobą do przedszkola jak również  z przedszkola 

niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze 

specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.   

W takich przypadkach nauczyciele i woźne oddziałowe powinni zapewnić, aby dzieci 

nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka 

powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki. 

 Sale przedszkolne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć (fakt ten zostaje odnotowywany w ,,Karcie 

monitorowania wietrzenia pomieszczeń”). 

 W miarę możliwości ogranicza się stykanie ze sobą poszczególnych grup dzieci. 

Wyjścia na plac zabaw, boisko szkolne, salę gimnastyczną odbywają się zgodnie 

z opracowanym harmonogramem. 

 Opiekunowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego między sobą, 

w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. 

 Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi. 

 Rodzice /opiekunowie przyprowadzając  dzieci z grup: 3, 4, 5, 6, 7 wchodzą wejściem 

głównym do budynku szkoły, wprowadzają klatką schodową dzieci do wyznaczonego 

miejsca w korytarzu przedszkola i oddają pod opiekę wyznaczonym woźnym 

oddziałowym. Rodzic/opiekun odbierając dziecko wchodzi do wyznaczonego miejsca 



w korytarzu przedszkola, informuje woźną dyżurującą na korytarzu o odbiorze dziecka, 

woźna zabiera dziecko z grupy nadzoruje ubieranie dziecka i przekazuje rodzicowi. 

Dzieci grupy 1 i 2 wchodzą do przedszkola wejściem od strony sali gimnastycznej. 

Rodzic/opiekun przekazuje dziecko wyznaczonej woźnej oddziałowej, która je 

przebiera i wprowadza do sali. Odbierając dziecko rodzic/opiekun korzystając 

z domofonu informuje nauczyciela o swym przybyciu i czeka na dziecko przy wejściu 

do przedszkola. 

 Dzieci , których pobyt w przedszkolu zdeklarowany jest od godziny 6.30 do rozpoczęcia 

zajęć w swojej grupie przebywają w grupie 1, podobnie , dzieci zdeklarowane do 16.30 

po zakończeniu zajęć w swojej grupie przechodzą do grupy 1.Nauczyciel pracujący        

w grupie 1 odnotowuje datę i czas pobytu tych dzieci na odrębnej liście obecności. 

 

 Dzieci grupy 3 których pobyt w przedszkolu zdeklarowano od 7 do rozpoczęcia zajęć 

przebywają w grupie 5 , natomiast dzieci grupy 4 zdeklarowane od 7 przebywają              

w grupie 6. 0 15.00 dzieci grup 3 i 4 zdeklarowane do 16 wracają do grup na zasadach 

takich jak po przybyciu do przedszkola. Nauczyciele grup 5 i 6 odnotowują na liście 

obecności fakt pobytu tych dzieci w swoich grupach.   

 Należy ściśle przestrzegać zdeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu. 

Dzieci zdeklarowane od 6.30 przyprowadzić należy do godziny 7.00 

od 7.00 – do godziny 7.30 

od 8.00 – do godziny 8.30 

 

odbiór dzieci z przedszkola: 

 

dzieci zdeklarowane do 13.00 - odbierać należy  od 13.00 do 13.05 

do 14.00 – odebrać należy od 14. 00 – 14.05 

 do 15.00 – w godzinach 14.30 – 15.00 

do 16.00 – w godzinach 15.30 – 16.00 

dzieci zdeklarowane do 16.30 – w godzinach 16.00 – 16.30 

Wyznaczony czas przyprowadzania i odbioru dzieci podyktowany jest względami 

bezpieczeństwa. Dzieci przedszkolne oraz ich rodzice / opiekunowie prawni i inne 

uprawnione do odbioru dziecka z przedszkola osoby nie mogą kontaktować się                   

z uczniami szkoły.  

 

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

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min. 2 m. 

 Rodzice/ opiekunowie prawni 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 2 m, przy czym należy rygorystycznie 

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

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 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 2 m. 

 Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

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

w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu. 

 W przedszkolu ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum, 

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

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

 Rodziców/ opiekunów prawnych zobowiązuje się do zapewnienia stałego 

telefonicznego kontaktu z przedszkolem. W wypadku pojawienia się oznak 

chorobowych rodzic lub inna wyznaczona przez niego osoba (upoważniona do odbioru 

dziecka) zobowiązany jest do w miarę możliwości do jak najszybszego odbioru dziecka 

z przedszkola. 

 W przypadku zauważenia oznak chorobowych u dziecka dokonuje się pomiaru jego 

temperatury ciała wykorzystując termometr bezdotykowy. W razie użycia innego 

rodzaju termometru należy przeprowadzić jego dezynfekcję. 

 Rodziców/opiekunów zobowiązuje się do wyrażenia pisemnej zgody na pomiar 

temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych. 

 Dziecko zgłaszające lub przejawiające niepokojące objawy choroby zostaje 

odizolowane  w  wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 

innych osób.  

 Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne i jakość powietrza dzieci codziennie 

korzystają z pobytu na świeżym powietrzu (plac zabaw, boisko szkolne, teren wokół 

szkoły) według ustalonego harmonogramu z zachowaniem wymaganej odległości od 

osób trzecich. 

 Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony i dezynfekowany, wyposażenie placu 

zabaw, które nie podlega dezynfekcji jest wyłączone z użytku i oznaczone poprzez 

otaśmowane. 

 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Na drzwiach wejściowych do budynku umieszczone są informacje o konieczności 

dezynfekcji rąk. Przy wejściu znajdują się pojemniki  z płynem do dezynfekcji.  

 Pracownicy przedszkola zobowiązani są do dopilnowania, aby rodzice/opiekunowie 

dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali 

usta i nos. 

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

szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

 Pracownicy obsługowi przedszkola zobowiązani są do codziennych 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. Czynności te są odnotowywane w kartach 

monitorowania. 

 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. 

 Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy  zaopatrzeni są 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). 

 W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych oraz przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji  znajdują się plakaty informujące o zasadach prawidłowego mycia rąk 

i dezynfekcji. 

 Na bieżąco dezynfekowane są toalety. 

Gastronomia 

 Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej.  Kuchnia zapewnia dzieciom 

dostateczną ilość wody pitnej. 

 Przy organizacji żywienia w przedszkolu (stołówka, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie posiłków), obowiązują warunki higieniczne 

wymagane przepisami odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego. 

Ponadto w związku z brakiem możliwości organizacji stanowisk oddalonych od siebie 

1,5 m pracownicy zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej: przyłbice, 

maseczki, rękawiczki. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także 

higieny osobistej. 

 

 Wszystkie posiłki spożywane będą w sala przedszkolnych. 

 Przed oraz po posiłku dezyfekowane są wszystkie blaty na stolikach. 

 Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, 

w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać. 

 

Procedura postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu 

przedszkola. 

 Wszyscy pracownicy przedszkola zostają poinstruowani o postepowaniu na wypadek 

podejrzenia u siebie lub innych pracowników lub dzieci objawów  mogących sugerować 

zakażenie koronawirusem. 

 Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

 W razie jakichkolwiek podejrzeń o chorobę zakaźną pracownik bezwzględnie powinien 

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 może być zakażony koronawirusem. 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych lub innych sugerujących zakażenie 



koronawirusem powinien on opuścić stanowisko pracy, skontaktować się telefonicznie 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną). 

 Pracownik bezzwłocznie powinien  udać się do specjalnie wyznaczonego miejsca na 

zapleczu  i tam czekać na pomoc medyczną. Osoba pozostająca z nim w kontakcie 

powinna założyć kombinezon ochronny, rękawiczki , przyłbicę ochraniacze na buty. Po 

opuszczeniu przez chorego miejsca izolacji należy je gruntownie zdezynfekować. 

 Obszar, po którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie należy 

poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki,  

poręcze , uchwyty). 

 Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą 

miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

 Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub 

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

 Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

 W każdym pomieszczeniu przedszkola w widocznym miejscu znajdują się numery 

telefonów  instytucji, z którymi należy się skontaktować w przypadku podejrzenia 

zakażenia COVID-19. 

 Należy  sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie z osobą podejrzaną 

o zakażenie. 

 W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

    

 
 


