
Procedura bezpieczeństwa w związku  
z koniecznością  stosowania podwyższonego reżimu 

sanitarnego, związanego ze stanem zagrożenia 
epidemicznego 

w Przedszkolu w Piekoszowie 
obowiązująca od dnia 1 września 2022r. 

 
 
 
 
 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

 
1. Przedszkole     w      Piekoszowie      od     dnia      1     września      2022r.      funkcjonuje 

z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia 

i Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka 

wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

2. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu 

odpowiada dyrektor . 

3. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w placówce osób z zewnątrz. 

4. Środkiem do szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia jest telefon. Rodzice 

zobowiązani są do podania numeru telefonu, aby umożliwić szybką komunikację w 

sytuacjach nagłych. 

5. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją 

o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do przedszkola. 

6. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do przedszkola osoby z zewnątrz (np. opiekunowie 

dzieci), należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: 

• zachowanie 1,5 metrowego dystansu, 

• ograniczone przemieszczanie się po przedszkolu, 

• ograniczony kontakt z pracownikami przedszkola. 

7. Do przedszkola mogą wchodzić osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych.  

8. W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

9. W przedszkolu obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu 

do przedszkola należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

10. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. 

11. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez 

dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy 

zabezpieczenia. 

12. Przedszkole posiada termometr bezdotykowy. 

 
§ 2 

Organizacja i funkcjonowanie grupy przedszkolnej 



 
1. Jedna grupa dzieci, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywa w 

wyznaczonej i stałej sali – za wyjątkiem grup tzw. „schodzących” i „rozchodzących”. 

2. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami 

opiekunowie 

- za wyjątkiem grup tzw. „schodzących” i „rozchodzących”. 

3. Sale, w których odbywają się zajęcia wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

4. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

należy je  myć, czyścić lub dezynfekować. 

5. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu. 

6. Sprzęt na placu zabaw, należącym do przedszkola, powinien być regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

 
§ 3 

Wybór formy kształcenia 

 
1. Wyboru formy kształcenia: stacjonarnej lub zdalnej dokonuje się w zależności od stopnia 

zagrożenia epidemiologicznego. 

2. W sytuacji, gdy w Piekoszowie nie obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w przedszkolu funkcjonuje kształcenie w 

trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 

Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3. 

3. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, może zawiesić zajęcia stacjonarne 

na czas oznaczony, jeśli na terenie przedszkola może być zagrożone zdrowie dzieci. 

4. Zawieszenie zajęć stacjonarnych, o których mowa w pkt. 4, może dotyczyć grupy lub 

całego przedszkola, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć 

stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego). 

5. W przypadku wprowadzenia w przedszkolu formy kształcenia zdalnego dyrektor ustala 

szczegółowe zasady   organizacji   nauki   zdalnej,   zgodnie   z   wymogami   zawartymi 

w przepisach szczególnych. 

 
§4 

Nauczyciele 

 
1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolu. 

2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej. 

3. Podstawowa forma pracy z dziećmi/ uczniami w budynku przedszkola to zajęcia 

dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. 

4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku w sposób ustalony przez 

dyrektora. 

5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady 



bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu. 

6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; 

podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy 

otwartych oknach. 

7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, 

szczególnie po przybyciu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 

powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, 

może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć. 

 
§ 5 

Rodzice 

 
1. Do przedszkola można przyprowadzać tylko dziecko zdrowe - bez jakichkolwiek 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

2. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w przedszkolu w 

czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego. 

3. Rodzice   zobowiązani   są   do   podania   numeru telefonu, aby umożliwić szybką 

komunikację w sytuacjach nagłych. 

4. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko 

powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie 

podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania czy kasłania. 

 
§6 

Pracownicy przedszkola 

 
1. Pracownicy przedszkola powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę 

zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, aby chronić siebie, dzieci i innych pracowników 

przed zarażeniem. 

2. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z dziećmi oraz nauczycielami. 

3. Każdy     pracownik      ma      obowiązek     niezwłocznego      informowania     dyrektora 

o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w 

zakresie szerzenia się COVID-19. 

4. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do: 

• utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy), 

• dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki, 

• dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł, 

• dezynfekcji toalet, 

• dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w sali przedszkolnej. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu   środka   do   dezynfekcji,   w   szczególności   czasu   

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów 

6. Do obowiązków personelu obsługi należy także: 

• sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych 



przy wejściu do przedszkola oraz w salach, pomieszczeniach i bieżące ich 

uzupełnianie, 

• napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich 

mycie i dezynfekowanie, 

• wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich

mycie i dezynfekcja. 

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

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl 

 
§ 7 

Przyprowadzanie i odbierania dziecka z przedszkola 

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

sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie 

pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania 

pomiaru temperatury ciała dziecka należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, 

jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość 

nieprzyjęcia dziecka na zajęcia). 

2. Dziecko do przedszkola mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe. 

3. Do przedszkola dzieci przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach. 

4. Wejście do przedszkola odbywa się głównym wejściem. 

5. Opiekunowie odprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni 

wspólnej przedszkola, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli . 

6. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które 

będą przyprowadzać    dziecko     oraz     osobom     upoważnionym     do     odbioru     

dziecka z przedszkola. 

 
§ 8 

Zasady korzystania z placu zabaw 

 
1. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu. 

2. Sprzęt na placu zabaw, należącym do przedszkola, powinien być regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

3. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce. 

4. Zabrania się korzystania z placu zabaw należącego do przedszkola przez osoby trzecie. 

 
§ 9 

Zasady bezpiecznego przygotowywania i spożywania posiłku 

 

1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

pracowników: 



 

a) należy zachować odpowiednią odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 

m, a jeśli to niemożliwe – zapewnić środków ochrony osobistej. 

b) należy zwrócić szczególna uwagę na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, 

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

higieny osobistej. 
2. Spożywanie posiłków przez dzieci odbywa się w stołówce szkolnej z zachowaniem zasad 

bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

3. Stoliki (blaty stołów) i poręcze krzeseł po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi 

za pomocą ciepłej wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w przedszkolu, a 

następnie po wyschnięciu zdezynfekowane. 

4. Naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C 

lub wyparzane. 

 

§ 10 

Kontakt z osobami trzecimi 

 
1. Przebywanie osób   spoza   przedszkola w   budynku   może   mieć   miejsce   wyłącznie 

w wyznaczonym do tego obszarze. 

2. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli 

osoba taka wykazywała objawy chorobowe.  

 
§ 11 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka 

 
1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie 

mogą przychodzić ani przyprowadzać go do przedszkola. 

2. Jeśli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy, mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności, ból 

brzucha, brak smaku, niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola i wychowawcę 

grupy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu 

odebrania ucznia z 

 

przedszkola. Do czasu przybycia rodziców dziecko umieszcza się w odrębnym 

pomieszczeniu. 

3. W przedszkolu jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do 

odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano podczas pobytu w przedszkolu oznaki 

chorobowe. 

4. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. 

5. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika 

przedszkola, z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców /  

opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola. 

6. Rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko z   zachowaniem   procedur obowiązujących 

na terenie placówki oświatowej. 

7. Przed odbiorem rodzic podpisuje informacje o stanie zdrowia dziecka. 

8. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkole procedurami oraz zdezynfekować 



powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 

 

 

 
§ 12 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika przedszkola 

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

objawów chorobowych. 

2. Pracownik przebywający w domu, w   razie   wystąpienia   niepokojących   objawów, 

nie powinien przychodzić do pracy. 

3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w przedszkolu, pracownik natychmiast 

powiadamia dyrektora   lub   osoby   uprawnione,   i   izoluje   się   od   wszystkich osób 

w izolatorium. 

 

4. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby. 

5. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, 

będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia 

odpowiednich służb. 

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

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.). 

 

 
§13 

Postanowienia końcowe 

 
1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2. Procedura może być modyfikowana. 

3. Pracownicy przedszkola zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu. 

4. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych 

przez przedszkole oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1 

5. Jeżeli u dziecka wystąpią niepokojące objawy oraz zostanie zmierzona temperatura, 

odnotowuje   się   to   w   karcie   informacyjnej   o   stanie   zdrowia    dziecka    - 

załącznik nr 2 

O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 


