
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Oddziale Przedszkolnym 

w Szkole Podstawowej w Prandocinie w trakcie trwania pandemii 

koronawirusa COVID -19 

Procedury zostały opracowane na podstawie : 

- Wytycznych przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. 
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  

- Wytycznych GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli z dnia 30.04.2020r. 

 

1. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pobytu dzieci w Oddziale Przedszkolnym 

w Szkole Podstawowej w Prandocinie w trakcie pandemii korona wirusa  

COVID-19. 

2. Zakres procedury 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich dzieci, rodziców/ prawnych opiekunów/ 

oraz pracowników Oddziału Przedszkolnego w Prandocinie przebywających na 

terenie placówki w trakcie trwania pandemii korona wirusa COVID-19 

3. Organizacja opieki w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej  
w Prandocinie 
 

 W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, 
których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką  
w domu.  

 Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, 
służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw 
produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 Odział Przedszkolny organizuje zajęcia opiekuńcze w godzinach  

7.30 – 12.30. 
 Grupy będą przebywać  w wyznaczonych i stałych salach. 

 Ograniczamy przebywanie w placówce osób z zewnątrz. 

 Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.  

 W grupie może przebywać do 12 dzieci. 



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

powinna być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko. (sala klasy 0 – 10 dzieci, 

sala dzieci młodszych – 12 dzieci). 

 W sali, w której przebywa grupa dzieci usunięto przedmioty i sprzęt, 

który nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowe zabawki). 

 Wykorzystywane przybory sportowe będą na bieżąco dokładnie 

dezynfekowane. 

 Dziecko nie przynosi ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów  

i zabawek. 

 Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

 Zakaz kontaktu między poszczególnymi grupami dzieci. 

 Opiekunowie zachowują dystans między sobą wynoszący minimum  

1,5 metra. 

 Personel pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz 

personelem opiekującym się. 

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci zachowują 

dystans dwóch metrów do pracowników przedszkola. 

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej  

z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2. 

 Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe.  

 Dzieci z objawami chorobowymi np. katar, kaszel, gorączka nie należy 

przyprowadzać do przedszkola.  

 Dzieci z objawami infekcji wirusowej, chorób skórnych oraz objawów 

sugerujących chorobę zakaźną nie mogą uczęszczać do przedszkola.  

 Aby zapewni dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, 

rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do przekazania dyrektorowi 

istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.  

 Dzieci do przedszkola są przyprowadzona i odbierane przez osoby 

zdrowe. 

 Jeśli zaistnieje podejrzenie choroby dziecka za zgodą rodzica zostanie 

dokonany pomiar temperatury ciała za pomocą termometru 

bezdotykowego. 

 W miarę możliwości dzieci będą korzystały z zajęć na świeżym powietrzu 

na terenie przedszkola (plac zabaw) przy  zachowaniu  maksymalnej 

odległości.  

 Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony i dezynfekowany. 

 Nie organizujemy żadnych wyjść poza teren przedszkola. 



4. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni. 

 

 Przed wejściem do oddziału przedszkolnego umieszczono płyn do 

dezynfekcji rąk, z którego bezwzględnie należy korzystać. 

 Rodzice /opiekunowie/ wchodzą na teren placówki w rękawiczkach 

ochronnych oraz  zakrytymi ustami i nosem. 

 Dzieci i opiekunowie regularnie myją ręce wodą z mydłem. 

 Regularne mycie i dezynfekowanie pomieszczeń i przedmiotów placówki. 

 Personel oddziału przedszkolnego wyposażony w indywidualne środki 

ochrony osobistej. (jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice). 

 W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywieszono plakaty  

z zasadami mycia rąk.  

 

5. Gastronomia 

 

 Dzieci korzystają z dystrybutora wody pod nadzorem opiekuna na sali. 

 Dzieci przebywające w przedszkolu 5 godz. korzystają z własnego 

wyżywienia. 

 W razie uruchomienia usługi cateringowej posiłki będą wydawane tylko 

w jednorazowych pojemnikach. 

 

6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  

 

 Wyznaczono pomieszczenie do izolacji osoby podejrzanej o zakażenie 

(sala nr 23.) 

 Wyposażenie w/w sali w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.  

 Umieszczono numery telefonów do stacji sanitarno epidemiologicznej  

i służb medycznych. 

 

Procedury wchodzą z dniem 11 maja 2020r. do odwołania przez dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Prandocinie. 

 

 

Dyrektor Szkoły 

Kazimierz Maciaszek 


