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WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 

W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM  

PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE IM. STEFANA 

KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA 

 

INFORMACJE WSTĘPNE 

1. Od dnia 18 maja 2020 r. w Oddziale Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej 

Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia  prowadzi się zajęcia opiekuńczo 

– wychowawcze oraz zabawy dydaktyczne. 

 

2. W pierwszej kolejności z opieki oddziału przedszkolnego mogą korzystać te dzieci, których rodzice 

nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników 

systemu ochrony zdrowia, dzieci pracowników służb mundurowych, dzieci pracowników handlu, dzieci 

pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, dzieci pracowników realizujących zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

3. Na terenie szkoły nie przebywają osoby z zewnątrz, nie będące pracownikami. Rodzice dzieci nie są 

wpuszczani do budynku szkoły. Dziecko odbierane jest od Rodziców w drzwiach wejściowych i 

oddawane im przy wyjściu z budynku. 

 

4. Obowiązuje ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami. Rodzic zobowiązany jest do podania  

aktualnych telefonów kontaktowych matki, ojca dziecka, zakładów pracy rodziców oraz posiadania 

adresu e-mail  rodziców w celu szybkiego kontaktu  z Rodzicem. 

 

PRZYPROWADZANIE I ODPROWADZANIE DZIECI 

1. Czas schodzenia się dzieci do oddziału przedszkolnego trwa od godziny 7.00 do godziny 8.00. 

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do przedszkola  mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 

metry. 

2.Wchodząc do obiektu szkolnego opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki do 

dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu) Rodzice mają obowiązek 

zasłaniania nosa i ust. 

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

sugerujących chorobę zakaźną. Przyprowadzane przez osobę zdrową, bez objawów chorobowych: 

kaszel, katar, gorączka.  

4.Obowiązuje zakaz przebywania w placówce osób poza dziećmi i personelem. Rodzic przekazuje 

dziecko pracownikowi: pomocy nauczyciela  lub nauczycielce  w drzwiach. Dziecko  nie powinno  

zabierać ze sobą do placówki i z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek.  
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5.Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po 

przybyciu do przedszkola  oraz odnotowanie temperatury w specjalnej karcie(załącznik nr 2 

oświadczenie). 

6. Dziecko samodzielnie lub z pomocą przebiera się i wchodzi do swojej sali, po wejściu do sali myje 

ręce zgodnie z instrukcją i wyciera w ręcznik papierowy. 

7. Rodzic odbiera dziecko  o  pełnej godzinie, podanej przy przekazaniu dziecka pod opiekę. 

Obowiązuje zakaz wejścia na teren przedszkola. Pracownik przekazuje dziecko rodzicowi( lub osobie 

upoważnionej) w drzwiach. 

8. Po przywitaniu  się z dzieckiem Rodzic  zakłada dziecku maseczkę i udaje się do domu.  

9. Zadania Rodzica: 

a) Na bieżąco podaje istotne informacje o stanie  zdrowia dziecka przekazując  je pod opiekę placówki. 

b) Zaopatruje swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 

c)  Przyprowadza do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych; 

d) Nie posyła dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

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

sanitarnych i lekarza. 

e) Wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 

f)  Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla, że powinno ono 

unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

g)  Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Rodzic 

także powinien je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. 

h) Przyprowadzając dziecko zgłasza godzinę jego odbioru( powinny to być pełne godziny, np. 13.00, 

14.00, 15.00…….)maksymalnie do godz. 17.00. Rodzic odbierający dziecko nie wchodzi do budynku, 

oczekuje na jego przyjście przy wejściu do budynku Szkoły. Pracownik Szkoły, opiekun dziecka lub 

nauczyciel przyprowadza przebrane dziecko i przekazuje oczekującemu rodzicowi, który zakłada mu 

osłonę na nos i usta oraz zabiera do domu. 

i) Wyposaża dziecko w I śniadanie i bidon/butelkę z napojem. Śniadanie należy zapakować w worek 

foliowy, podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka. 

j) W celu zamówienia obiadu, rodzic kontaktuje się z dostawcą obiadów cateringowych i zamawia 

usługę wg obowiązujących od początku roku szkolnego zasad. Posiłki przygotowuje firma „Palce lizać” z 

Siechnic, adres mailowy sylwia@palcelizacsiechnice.pl Tel. 693 449 400 

 

 

mailto:sylwia@palcelizacsiechnice.pl
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CZAS POBYTU DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

1. Liczebność dzieci w grupie wynosi maksymalnie 12-14 osób. 

2. Dzieci pracują i bawią się pojedynczo przy stolikach i miejscach przeznaczonych na zabawę 

w odległości 2 m od siebie. 

3. Podczas zabaw swobodnych dzieci bawią się pojedynczo, wykorzystując całą dostępną przestrzeń. 

4. Dziecko przebywa w jednej sali ze swoją grupą oraz nauczycielem, opiekunem. 

5. Co godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia z dziećmi i prowadzi 

gimnastykę przy otwartych oknach. Po zajęciach sale i zabawki są dezynfekowane. 

6. Dzieci pod nadzorem nauczyciela, opiekuna często i regularnie myją ręce, szczególnie przed 

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

7. Pod opieką nauczyciela dzieci korzystają z zajęć na świeżym powietrzu prowadzonych na podwórku 

szkolnym lub hali sportowej (każda grupa osobno). Po zajęciach wykorzystany sprzęt jest 

dezynfekowany. Nauczyciel przestrzega zasady zachowania bezpiecznego odstępu pomiędzy 

dziećmi i opiekunem. 

8. Codziennie powierzchnie użytkowe (blaty, krzesełka, klamki, poręcze, włączniki światła, ławeczki     

     stojące na korytarzach itp.), sprzęt i rzeczy używane przez dzieci oraz pracowników szkoły są 

dezynfekowane. 

9.   Usunięto z sal przedmioty, zabawki, których nie można codziennie dezynfekować, np. pluszaki. 

10.   Dzieci nie mogą przynosić do szkoły żadnych własnych zabawek ani ulubionych przedmiotów. 

11.   Nauczyciele i opiekunowie pracują wg ustalonego harmonogramu. Podczas sprawowania opieki      

             nad dziećmi unika się rotacji pracowników. 

 

 

 ZASADY PODCZAS  PRZEBYWANIE DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU  

1. Dzieci pod opieką nauczyciela mogą przebywać na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie szkoły 

przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. 

2. Nie organizuje się wyjść grup na zewnątrz poza teren szkoły. 

3. Sprzęt używany na podwórku szkolnym podlega regularnemu czyszczeniu z użyciem detergentu 

lub jest dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości, zabrania się korzystania ze sprzętu (należy 

zabezpieczyć go przed używaniem taśmą ostrzegawczą). 

4. Należy zachować możliwie maksymalną odległość z uwzględnieniem zmianowości grup. 

5. Po powrocie do budynku szkoły obowiązkowo należy dopilnować dokładnego umycia rąk przez 

dzieci (z użyciem mydła) oraz czynność tę zobligowani są wykonać także opiekunowie. Dorośli, 

dodatkowo dezynfekują ręce. 

6. Przed wyjściem z dziećmi na zewnątrz, nauczyciel zobligowany jest sprawdzić warunki pogodowe 

oraz smogowe i adekwatnie do nich wyjść z dziećmi lub pozostać w budynku. 
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7. Nauczyciel przestrzega zasady, aby zabawy z dziećmi były organizowane zgodnie  

z  wymogami  reżimu sanitarnego. 

ZASADY  HIGIENY DO STOSOWANIA PRZEZ DZIECI  

 

1. Dzieci powinny mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych, z których korzystają. Za bieżące ich uzupełnianie odpowiedzialna jest pracownicy 

obsługi. 

2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stosowanie podstawowych zasad zapobiegawczych, które 

istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażeniem, zarówno przez dzieci jak i wszystkich 

dorosłych. 

3. Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny, zaczynając każdy dzień 

pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. Podczas zajęć prowadzonych w formie 

dostosowanej do wieku dzieci powinien zwróć ich uwagę na:  

 niepodawanie ręki na powitanie,  

 unikanie dotykania oczu, nosa i ust,  

 dokładne mycie rąk,  

 zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu 

 potrzebę poinformowania o odczuwanych dolegliwościach i samopoczuciu. 

4. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci powinny często i regularnie myć ręce, szczególnie: 

 przed jedzeniem,  

 po skorzystaniu z toalety, 

 po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania, 

 po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać zanieczyszczone 

koronawirusem  

 po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

5. Mycie rąk powinno być tak zorganizowane, by przy każdej umywalce znajdowało się tylko jedno 

dziecko. 

6. Dzieci do toalety wyprowadzane są pojedynczo przez wyznaczonego pracownika z personelu 

pomocniczego, który nadzoruje umycie rąk. 

 

       ZASADY FUNKCJONOWANIA ŻYWIENIA 

1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu 

została powierzona opieka nad oddziałem. 

2. Przed każdym posiłkiem nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by dzieci dokładnie umyły ręce 

ciepłą wodą z mydłem,  zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk. 

3. Wyłączone są wszystkie źródła wody pitnej. Rodzice zapewniają dla dzieci wodę pitną, najlepiej 

w jednorazowych butelkach lub bidonach. Butelki zabierane są przez rodziców do domu.   

4. Dzieci  korzystają z żywienia cateringowego dostarczanego przez firmę „Palce lizać”. 

5. Rodzice zobowiązani są do przygotowania śniadania dla swojego dziecka. Posiłki zapakowane 

są w specjalne pojemniki, odpowiednio zabezpieczone, które po spożyciu zabierane są do domu i 
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tam odpowiednio dezynfekowane i przygotowywane do użycia w następnym dniu. Dotyczy to 

również bidonów.  

6. Dzieci spożywają posiłki przy osobnych stolikach.  

7. Posiłki dzieciom podaje jedna osoba, z zastosowaniem ustalonej w szkole formie 

zabezpieczenia(jednorazowe rękawiczki, maseczki, fartuch).  

8. Obiad podawany jest w naczyniach jednorazowych, dzieci korzystają z jednorazowych sztućców. 

9. Stoliki i krzesełka przed i po posiłkach są każdorazowo dezynfekowane przez pracownika obsługi. 

 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS – COV-2 DZIECKA 

 I PERSONELU. 

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

przyprowadzać dziecka  do oddziału przedszkolnego, tylko pilnie skontaktować się telefonicznie ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym w szpitalu. W razie pogarszania się stanu 

zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może się być zakażonym korona 

wirusem.  

2. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem  niezwłocznie zostaje  odsunięty od pracy (izolatka- gabinet pielęgniarki),  a także 

wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomią właściwą  powiatową stację  sanitarno-

epidemiologiczną i ściśle stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń;  

3. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika przedszkola teren szkoły zostaje odizolowany 

a  obszar po którym poruszał się wskazany pracownik lub dziecko poddaje się gruntownemu sprzątaniu 

oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.). 

Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

Należy na bieżąco  wdrażać dodatkowe  procedury  na zalecenie państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego. 

4.W  szkole znajduje się pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w 

którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (gabinet 

pielęgniarki szkolnej). 

5.Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona osoba 

(pracownik szkoły) niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej Sali, dezynfekuje ręce i ubiera 

środki ochrony osobistej (maseczka, rękawice, kombinezon), pomaga dziecku nałożyć maseczkę 

i rękawiczki. Pozostaje z nim, zachowując bezpieczną odległość, do momentu odebrania dziecka przez 

rodziców. 

7. Potrzebne numery  telefonów do służb medycznych i powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 

umieszczone są w gabinecie dyrektora oraz  w izolatce i na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.   

 

Ważne telefony: 

71 329 58 43 – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu  
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71 39 57 520 –Izba Przyjęć- Oddział Zakaźny dla dorosłych  ul. Koszarowa 5 we Wrocławiu 

800 190 590 - Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie   

22 523 88 80 - Infolinia dla osób przyjeżdżających zza granicy   

 

8.Wszyscy pracownicy mają obowiązek bieżącego śledzenia informacji GIS i Ministra Zdrowia 

dostępnych na odpowiednich stronach WWW 

 

INFORMACJE KOŃCOWE 

1. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk. 

2. W sali, w której przebywają dzieci, nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów do szybkiego 

kontaktu z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonu/ natychmiastowego 

oddzwonienia. 

3. Do budynku szkoły nie są wpuszczane osoby z zewnątrz. 

4. Upoważnienia udzielone do przyprowadzania i odbierania dziecka zachowują ważność. 

 

 

Święta Katarzyna, 12 maja 2020 r. 

Opracowane procedury opierają się na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa 

Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego z 29 kwietnia 2020 r. i zostały dostosowane 

do warunków oddziału przedszkolnego w  Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie im. 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. 
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