
                        
                            

 
 



 

1. Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                             

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.). 

 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148,                   

z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń nakazów i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U. poz. 697 z poźn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach                     

(Dz. U. z 2003 r. poz.69, z późn. zm.) 

5. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 czerwca 2020 

r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i  innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat 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). 

  

 

2. Podstawowe cele wdrażanych procedur 

1. Zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom przebywającym w placówkach.  

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom. 

3. Uniknięcie zakażenia pracowników i dzieci przez osoby z zewnątrz – rodzice, dostawcy, 

goście. 

4. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie placówki, celem umożliwienia identyfikacji 

osób, które będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia. 

5. Informowanie pracowników, rodziców i opiekunów o szczególnych zasadach 

funkcjonowania placówki  w trakcie epidemii Covid-19. 

 

3. Zakres i okres obowiązywania procedury 

 

Procedura obejmuje i reguluje działania dyrektorów, kierowników, pracowników oraz innych 

osób przebywających na terenie przedszkoli przez okres obowiązywania stanu epidemii 

COVID-19 w Polsce lub do odwołania. 

 

 

 

 

 



4. Zadania rodziców 

 

1.W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w placówce, należy 

przekazać dyrektorowi  lub nauczycielowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 

Wypełnienie  przez  rodziców oświadczenia/ankiety o stanie zdrowia dziecka.                  

2. Zaopatrzenie  dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia w indywidualną osłonę nosa  

i ust podczas drogi do i z przedszkola. Rodzic nie zostawia maseczki dziecka w przedszkolu.                                                                                                 

3. Przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych. Nie należy 

posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb 

sanitarnych i lekarza.                                                                                                                              

4. Wyjaśnianie dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów  

czy zabawek.                                                                                                                                   

5. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust, częste mycie rak wodą z mydłem i nie podawanie ręki na powitanie).                     

6. Zwracanie dziecku uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania  

czy kasłania.  

7. Wyrażenie zgody przez rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka podczas pobytu 

w przedszkolu – podpisanie oświadczenia przez rodzica. 

 

 

5.  Organizacja opieki w przedszkolu  

 

1.Od 18 maja 2020 r. w przedszkolu będą prowadzone zajęcia opiekuńcze dla dzieci.  

 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz j. angielski i logopedia realizowane  

nadal w formie  zdalnej. Grupy będą przeorganizowane według nowych wytycznych. 

 

2. Jedna grupa dzieci  przebywa w wyznaczonej i stałej sali.                                                                                                  

 

3. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami opiekunowie.                                                            

 

4. W grupie może przebywać do 16 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu 

prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.                                            

 

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

mniejsza niż 3 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. 

 

6. W sali, w której przebywa grupa są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).       

 

7. Organizacja spożywania posiłków będzie się odbywała zgodnie z zaleceniami 

przekazanych przez GIS. 

 

8. W okresie COVID – 19 nie będzie leżakowania. 

 

9. W okresie COVID – 19 dzieci nie przynoszą przyborów higienicznych ( ręcznik, 

szczoteczka ,pasta, kubek).                                                  

 



10. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola przedmiotów lub 

zabawek. 

 

11. Sala jest wietrzona co najmniej raz na godzinę. 

 

12. Uniemożliwienie stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny 

przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze). 

13. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola mają 

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

i ich rodziców wynoszący min. 2m.                                                                                              

14. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi  wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola,                   

z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2.     

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

sugerujących chorobę zakaźną. 

16. Dziecko do przedszkola jest przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.     

17. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.                                                                                                                                                              

18. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,          

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

jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

19. Komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka ma przebiegać w sposób krótkotrwały. 

20. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane      

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie będą powiadomieni o tym rodzice w celu pilnego 

odebrania dziecka z przedszkola. 

21. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, , przy zachowaniu 

wymaganej odległości od osób trzecich, optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej 

możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. 

W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca 

się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem 

detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp. 

                                                                                                                                                                                                         

6. Higiena 

1. Przed wejściem do przedszkola rodzic musi  skorzystać z  płynu dezynfekującego do rąk, 

musi mieć ubraną maseczkę ochronną (zakryte usta i nos). Wskazane jest, aby rodzic miał 

ubrane rękawiczki. 

2. Należy regularnie przypominać dziecku o myciu rąk wodą z mydłem. 

3. Rodzic zapewnia dla dziecka powyżej 4-go roku życia maseczkę ochronną podczas drogi 

do i z przedszkola.                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

 

 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PODCZAS 

COVID-19 

 

1. Przed wejściem do przedszkola rodzic musi  skorzystać z  płynu dezynfekującego 

do rąk, musi mieć ubraną maseczkę ochronną (zakryte usta i nos). Wskazane jest, aby 

rodzic miał założone rękawiczki 

2. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola dzwoni dzwonkiem (nie używa kart do 

drzwi), wchodzi tylko do przestrzeni wskazanej przez personel. Jeden rodzic – jedno 

dziecko, w przypadku rodzeństwa: jeden rodzic – dwoje dzieci.. 

3. Rodzic przebywając w przedszkolu zachowuje dystans społeczny w odniesieniu  

do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.    

4. Przy rodzicu dziecko ma mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury 

lub złego samopoczucia dziecka rodzic nie może pozostawić dziecka 

w przedszkolu. 

5. Dziecko nie przynosi do przedszkola swoich zabawek z domu. 

6. Komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka ma przebiegać w sposób krótkotrwały. 

7. W przypadku zauważenia u dziecka złego samopoczucia lub podwyższonej temperatury 

dziecko będzie odizolowane od grupy (będzie przebywało w izolatce przedszkolnej)  

do momentu odbioru dziecka z przedszkola przez rodzica. 

W przypadku nieodebrania dziecka bądź braku skontaktowania się z rodzicem, 

nauczyciel lub dyrektor poinformuje właściwe organy służby zdrowia. 

8. Do przedszkola należy przyprowadzić i odebrać dziecko w godzinach pracy placówki. 

9. Rodzic zapewnia dla dziecka powyżej 4-go roku życia maseczkę ochronną podczas drogi 

do i z przedszkola. 

10. Należy unikać przyprowadzania dziecka do przedszkola przez osoby powyżej 60  

       roku  życia. 

 

 

 

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PODCZAS COVID-19 

 

1. Przed wejściem do przedszkola rodzic musi  skorzystać z  płynu dezynfekującego do rąk, 

musi mieć ubraną maseczkę ochronną (zakryte usta i nos). Wskazane jest, aby rodzic miał 

założone rękawiczki. 



2. Rodzic odbierając dziecko z przedszkola dzwoni dzwonkiem (nie używa kart do drzwi), 

wchodzi tylko do przestrzeni wskazanej przez personel. Jeden rodzic – jedno dziecko, 

w przypadku rodzeństwa: jeden rodzic – dwoje dzieci. 

3. Rodzic odbiera dziecko w określonych godzinach pracy przedszkola. 

4. Rodzic przebywając w przedszkolu zachowuje dystans społeczny w odniesieniu  

do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.      

5. Komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka ma przebiegać w sposób krótkotrwały.                                                                                         

6. Rodzic zapewnia dla dziecka powyżej 4-go roku życia maseczkę ochronną podczas drogi  

do i z przedszkola. 

7. Należy unikać odbierania dziecka z przedszkola przez osoby powyżej 60 roku życia. 

8. W momencie odebrania dziecka przez rodzica, dziecko nie wraca już do sali w przypadku 

gdyby czegoś zapomniało. 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Dziesięć zasad bezpiecznego zachowania 

1. Często myj ręce 
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej 

możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje 

ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste 

mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. 



2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni 
W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone 

wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie. 

3. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych 
Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę 

możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości 

elektronicznej. 

4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust 
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. 

Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować 

przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie. 

5. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe 
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze 

muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka 

dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być 

starannie dezynfekowane. 

6. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania 

posiłków 
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze 

drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: 

wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź 

telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. 

7. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy 
Należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, 

twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. 

8. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – 

jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła 

i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i 

nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym 

wirusów. 

9. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu 
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o 

codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj 

organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z 

innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek 

rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

10. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie 

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia 

zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach 

naukowych, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl                                       

i gov.pl/koronawirus. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce                         

z koronawirusem.                                                                                  

                                   Sprawdź, czy masz objawy COVID-19 ? 

Jeśli masz takie objawy, jak: 

 duszność, problemy z oddychaniem 

 stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), 

 objawy przeziębieniowe, suchy kaszel 

http://gis.gov.pl/
http://gov.pl/koronawirus


zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady              

u swojego lekarza POZ. 

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być 

rów 

 dreszcze, powtarzające się drżenie w połączeniu z dreszczami, bóle mięśniowe i 

ogólne zmęczenie, ból głowy, ból garda, nagła utrata węchu lub smaku 

Jeśli masz takie objawy: 

 zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o 

swoich objawach; 

 własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub 

oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania 

medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej 

czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie. 

Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do 

stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak 

masz dalej postępować. 

Jeśli wróciłeś z zagranicy postępuj zgodnie z bieżącymi zaleceniami GIS. Ogranicz kontakt z 

innymi. Pamiętaj, że możesz przechodzić chorobę bezobjawowo i możesz zarażać innych. 

Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, zadzwoń natychmiast do stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. Każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg 

oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z 

kryteriami epidemiologicznymi powinien ponadto trafić do oddziału zakaźnego lub 

obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz takie objawy, własnym środkiem transportu 

pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Jeśli nie 

możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i 

stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego. 

Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 

800 190 590. 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                         załącznik nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 



Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Procedurą organizacji pracy 

Przedszkola nr 337 w  trakcie   epidemii  Covid-19  - wytyczne dla rodziców 

oraz z postępowaniem  na  wypadek zakażenia  koronawirusem  lub  zachorowaniem 

na  Covid 19. 

 

 

......................................................                                                                                  

          data, podpis rodzica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE / ANKIETA DOTYCZĄCA STANU ZDROWIA DZIECKA 

 



 

Imię i nazwisko dziecka:  

 

1. Czy samopoczucie dziecka jest dobre?  

 

TAK  /  NIE 

 

2. Czy u dziecka występują: kaszel, katar, gorączka, biegunka, utrata apetytu, osłabienie? 

(proszę podkreślić, jeżeli takie objawy występują) 

 

TAK / NIE 

 

3. Czy dziecko miało kontakt z osobą u której stwierdzono COVID-19, bądź z osobą która 

przebywała za granicą lub na kwarantannie? 

 

TAK / NIE 

 

4. Czy dziecko w ostatnich dniach miało kontakt z osobą chorą, przeziębioną itp. ?  

 

TAK / NIE 

 

 

Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą i nie istnieją żadne przeciwwskazania 

zdrowotne do uczęszczania mojego dziecka do przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                    ................................................................... 

                                                                                                         data, podpis rodzica 

 

                                                                                                               załącznik nr 3 

 

 

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA 

 



W celu  zachowania bezpieczeństwa w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego, spowodowanego chorobą COVID-19,  wyrażam zgodę na codzienne badanie 

temperatury termometrem ciała mojego dziecka: 

.................................................................................................................................................. 

Powyższa zgoda ma na celu zachowanie bezpieczeństwa w czasie trwania stanu epidemii. 

 

                                               

                                                                                        ........................................................... 

                                                                                                  data, podpis rodzica 

 

 

 

                                                                                                     


