
Przedszkole Publiczne nr 13 w Radomiu 

 

 Załącznik do Zarządzenia nr 12/2020 

 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 

 w Radomiu z dnia 25 XI 2020 r.  

Procedury dotyczące bezpieczeństwa  

w Przedszkolu Publicznym nr 13 w Radomiu  

w czasie pandemii koronawirusa 

Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.). 

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

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1604). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. 

zm.). 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 [1] 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 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, 567 i 1337)- V aktualizacja 

 Wytyczne dotyczące funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w okresie pandemii 

COVID-19, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia od 1 września 2020r. 

  Wytyczne Kuratorium Oświaty w Warszawie- KOG.576.68.2020 z dnia 19 X 2020 r. 

Cel: wyznaczenie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola, zagwarantowanie bezpieczeństwa 

nauczycielom, pracownikom, dzieciom i rodzicom przedszkola  

Kto podlega: nauczyciele, pracownicy, rodzice, opiekunowie prawni i dzieci przedszkola.  

 

I. Funkcjonowanie i organizacja pracy przedszkola 

1. Przedszkole w czasie pandemii jest czynne w godz. 6.30-16.30.  

2. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zachowują 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 

minimum 1,5 metra.  
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3. Pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą (1,5 m) w każdej przestrzeni przedszkola.  

4. W miarę możliwości organizacyjnych do grupy dzieci przyporządkowani są ci sami pracownicy.  

5. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.  

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni 

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także 

fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka 

adekwatnie do danej sytuacji).  

7. Zgodnie z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe zobowiązuje się 

przychodzących do korzystania z płynu dezynfekującego.  

8. W holu, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, znajdują się instrukcje prawidłowej dezynfekcji 

rąk, zdejmowania i zakładania maseczki.  

9. W łazienkach, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, znajdują się instrukcje prawidłowego mycia 

rąk.  

10. Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe 

zabawki) są usunięte z sali. Inne, np. przybory sportowe wykorzystywane w zajęciach dokładnie myje 

się, czyści lub dezynfekuje.  

11. Powierzchnie, meble i zabawki w salach są dezynfekowane przynajmniej raz dziennie lub w miarę 

potrzeb. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.  

12. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 

tylko osoby zdrowe).  

13.Zebrania rad pedagogicznych, zebrania z rodzicami, szkolenia dla pracowników, uroczystości 

przedszkolne oraz inne przedsięwzięcia z udziałem dzieci i kadry przedszkola powinny być uwzględniać 

rozwiązania , które proponują nowoczesne środki komunikacji lub formułę, która gwarantuje 

przestrzeganie reżimu sanitarnego. 

14. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami przedszkola w 

przestrzeniach wspólnych lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa. 

15. W strefie zółtej i czerwonej wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek. 

16. Spacery mogą odbywać się na otwartej przestrzeni terenu przedszkola. 

17. W przypadku dzieci ze zmniejszoną odpornością na choroby rodzic powinien pozostawić dziecko w 

domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/po konsultacji medycznej). 

 

II. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola 

1. Rodzic/opiekun prawny jest świadomy ryzyka jakie wiąże się z możliwością zarażenia się dziecka w 

przedszkolu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoją decyzję.  
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2.Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka 

do przedszkola. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający dzieci do przedszkola zachowują dystans społeczny 

w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 metra.  

4. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający dziecko do przedszkola musi być zdrowy i nie może 

wykazywać żadnych objawów chorobowych.  

5. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być w pełni i bezwzględnie zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

6. Rodzic/opiekun prawny przebywający na terenie placówki zasłania usta i nos maseczką.  

7. Rodzic/opiekun prawny wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.  

8. Rodzice wchodzą z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 4 osoby 

na szatnie (2 rodziców z dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5m, przy czym 

należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

9. Do budynku nie wolno wprowadzać wózków, rowerów itp.  

10. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu nie wolno wchodzić do sal.  

11. Obowiązuje zakaz zabierania ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek 

(pluszowe maskotki, koce, poduszki, smoczki, butelki z wodą itp.).  

 

III. Pobyt dzieci w przedszkolu 

1. Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  

2. Sala jest wietrzona przynajmniej raz na godzinę.  

3. W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt1) powierzchnia przypadająca na jedno dziecko 

nie może być mniejsza niż 1,5 m2  

4. Dzieci z poszczególnych grup nie stykają się ze sobą.  

5. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, blaty stołów i oparcia 

krzeseł są czyszczone na bieżąco.  

6. Wodę z dystrybutora dzieciom podaje tylko i wyłącznie nauczyciel lub opiekunka grupy (jednorazowy 

kubek).  

7. Dziecko często i regularnie myje ręce, w szczególności: po wejściu do sali, przed posiłkiem, po 

skorzystaniu z toalety, po pobycie na świeżym powietrzu i w innych wymagających tego sytuacjach.  

                                                           
1) Do przestrzeni tej nie wlicza się m.in. pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji 

wewnętrznej, higieniczno sanitarnych).  
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8. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób 

trzecich – optymalnie na terenie przedszkola, a gdy nie ma takiej możliwości, organizuje się wyjście na 

pobliskie tereny rekreacyjne.  

9. Z placu zabaw poza terenem podmiotu korzystają dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z 

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

10. Sprzęt znajdujący się na przedszkolnym placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub zdezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości zabezpiecza się go przed używaniem.  

11. Rodzice są zobowiązani do pozostawania w kontakcie z przedszkolem.  

12. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka 

jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.  

13. Rodzic/opiekun prawny jest świadomy, że w przedszkolu w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się 

koronawirusa będą stosowane środki dezynfekujące i odkażające, które mogą wywołać odczyn 

alergiczny.  

 

IV. Odbieranie dzieci z przedszkola 

1. Rodzice/opiekunowie prawni odbierający dzieci z przedszkola zachowują dystans społeczny w 

odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 metra.  

2. Rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola musi być zdrowy i nie może wykazywać 

żadnych objawów chorobowych.  

3. Rodzic/opiekun prawny przebywający na terenie placówki zasłania usta i nos maseczką.  

4. Rodzic/opiekun prawny wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.  

5. Rodzice wchodzą z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 4 osoby 

na szatnie (2 rodziców z dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5m, przy czym 

należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

6. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu nie wolno wchodzić do sal.  

 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia  

zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają  w izolacji w warunkach domowych 

lub w izolacji.  

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych m.in. infekcji górnych dróg 

oddechowych u dziecka lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała. Jeżeli 

pomiar termometrem bezdotykowym u dziecka wyniesie 38°C lub więcej – należy odizolować je w 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 
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innych osób oraz bezzwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka 

z przedszkola. W przypadku pracownika- nie podejmuje on pracy i powinien skorzystać z teleporady 

medycznej a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 

może być zakażony koronawirusem. 

3. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 

60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.  

4. Potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych znajdują 

się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.  

5. W razie potrzeby pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe 

rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, fartuchy z długim rękawem.  

6. Rodzice/opiekunowie prawni są świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia dotyczącego przebywania w domu osoby na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych oraz występowania u siebie lub dziecka objawów choroby sugerujących chorobę zakaźną.  

7. Obszar, w którym przebywała i po którym poruszała się podejrzana o zakażenie osoba jest gruntownie 

sprzątany i dezynfekowany.  

8. W przypadku podejrzenia u jakiejś osoby zakażenia obowiązkowo ustala się, kto przebywał z nią w 

przedszkolu jednym czasie.  

9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy stosować się do 

zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

10. 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. 

  

                           Pieczęć przedszkola oraz data i podpis dyrektora 

 

 

 

25 XI 2020   Ewa Bator- dyrektor 

                                                                                  Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu 


