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PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19                                                                             

Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu 

  

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenia 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 póź.zm), 

2. Wytyczne przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r 1dla 

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 1985r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej  ( Dz.U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) 

 

1. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rodzice podpisują 

oświadczenie, w którym potwierdzają zaznajomienie się z organizacją pracy przedszkola w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz zgodę na 

pomiar temperatury ciała dziecka.- załącznik nr 1, załącznik nr 2. 

2. Rodzice zobowiązują się do śledzenia informacji umieszczanych na stronach 

internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i 

zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania- 

na stronach www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz www.gis.gov.pl 

3. Rodzice bądź opiekunowie przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zaleca się rodzicom/opiekunom 

zmierzyć temperaturę dziecku przed przyjściem do przedszkola. 

4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z 

osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. 

5. Rodzice mają obowiązek przekazać informacje pracownikom o aktualnym stanie zdrowia 

dziecka.  

http://www.gov.pl/web/koronawirus/
http://www.gis.gov.pl/
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6. Zabrania się przyprowadzania dzieci w przypadku, gdy w domu przebywa osoba w izolacji 

bądź na kwarantannie. 

7. Dzieci przyprowadzają/odbierają tylko osoby zdrowe. Dziecko przyprowadza do 

przedszkola tylko 1 rodzic/opiekun dziecka. Do przedszkola nie mogą przyprowadzać 

dziecko osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu 

infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie, gdy w domu przebywa 

osoba w izolacji bądź na kwarantannie.  

8. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. 

9. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby , dziecko jest 

odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem 2 m odległości z każdej strony 

od innych osób. Rodzic/opiekun zostaje natychmiast poinformowany w celu pilnego 

odebrania dziecka z przedszkola.   

10. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola są zobowiązani do zachowania 

dystansu społecznego– 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica 

z dzieckiem/dziećmi 1,5  m przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

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

11. W przedszkolu ogranicza się do minimum przebywanie osób z zewnątrz. 

12. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z 

rodzicami/opiekunami dzieci. 

13. Dzieci można przyprowadzać od 6.30 do 8.15.   

14. Rodzice nie mogą wchodzić do szatni. 

15. Dziecko wprowadzane jest do grupy przez personel przedszkola. 

16. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 

17. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

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

i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

18. W przypadku przyprowadzania/odbierania dziecka rodzic/opiekun zobowiązany jest do 

respektowania poniższych zasad bezpieczeństwa: 
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PRZYPROWADZANIE DZIECI 

 rodzic/opiekun przekazuje dziecko w przedsionku przedszkola lub przy 

oznaczonym wejściu ewakuacyjnym osobie uprawnionej/pomoc nauczyciela, 

w oddziałach w szkole: 

rodzic/opiekun oddając dziecko osobie upoważnionej, wyznaczonej do 

odbioru, doprowadza dziecko do drzwi przedszkolnych oczekując  na odbiór 

dziecka przez osobę uprawnioną/wyznaczoną do odbioru  (rodzic/opiekun 

dziecka nie wchodzi do szatni przedszkolnej), zachowując dystans społeczny 

wynoszący 1,5 m pomiędzy sobą,  

 w przypadku nagromadzenia się większej ilości osób przyprowadzających dzieci 

przekazanie osobie uprawnionej/wyznaczonej odbywa się w ustalonej 

kolejności bez zbędnego zamieszania, tłoczenia się przed przedszkolem bądź                       

w przedsionku przedszkola z zachowaniem dystansu  społecznego 

wynoszącego 1,5 m w odniesieni do innych dzieci i rodziców  (oczekiwanie w 

tzw. „kolejce”) 

 w przedsionku przedszkola może przebywać tylko jedna osoba rodzic/opiekun 

danego dziecka , w oddziałach w szkole przy drzwiach przedszkolnych może 

przebywać tylko jeden rodzic bądź opiekun odprowadzający dziecko, 

 rodzic/opiekun przebywający w przestrzeni przedszkola- przedsionek- 

zobowiązany jest do rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków 

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

rąk). 

 po wejściu dziecka na teren przedszkola rodzic oddala się  w  sposób sprawny 

dając możliwość oddania dziecka pozostałym oczekującym 

rodzicom/opiekunom 

 rodzice/opiekunowie mogą kontaktować się telefonicznie lub droga mailową z 

przedszkolem , w sposób ustalony przez wychowawcę.  

ODBIÓR DZIECI 

 rodzic/ opiekun odbierający dziecko zobowiązany jest do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i stosowania środków ostrożności (osłona nosa i ust, 

jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk) 
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 rodzic/opiekun odbierający dziecko zobowiązany jest do zachowania dystansu 

społecznego wynoszącego 1,5 m w odniesieniu do innych rodziców /opiekunów  

 rodzic/opiekun upoważniony do odbioru dziecka- w przedsionku przedszkola, a 

w oddziałach w szkole przed drzwiami do przedszkola, 

 informuje osobę uprawnioną podając imię, nazwisko dziecka, nr grupy, 

udostępniając ew. dokument tożsamości . W przedszkolu rodzic/opiekun 

dziecka oddala się w kierunku innego wejścia do przedszkola- dawny CLAN. 

 rodzic/opiekun bądź osoba upoważniona oczekuje na odbiór dziecka przy 

wejściu od strony „CLAN” przed schodami nie wchodząc do budynku 

przedszkolnego, pracownik przedszkola zobowiązany jest do przyprowadzenia 

dziecka i oddania rodzicowi/opiekunowi bądź osobie upoważnionej do odbioru 

 rodzic/opiekun bądź osoba upoważniona odbiera dziecko w sposób sprawny i 

bezpieczny z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

19. Jeżeli rodzice wchodzą z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem 

zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z 

dzieckiem/dziećmi 1,5 m, rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności 

(min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

20. Każda grupa przebywa w miarę możliwości organizacyjnych w wyznaczonej i stałej sali.  

21. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, będą korzystały z ogrodu na terenie placówki przy 

zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. Sprzęt znajdujący się w ogrodzie będzie 

każdego dnia po użytkowaniu dezynfekowany. Korzystanie z placu zabaw bez nauczyciela 

jest zabronione. Rodzice/opiekunowie prawni nie mogą wchodzić na plac zabaw. 

22. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie wg 

harmonogramu. 

23. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, 

w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci 

większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega 

zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia 

przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2. 

24. W grupie może przebywać maksymalnie do 25 dzieci w grupach ogólnodostępnych , 

maksymalnie 20 dzieci w grupach integracyjnych.  
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25. Sale będą często wietrzone, co najmniej raz na godzinę , a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć. 

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

wymaganej odległości od osób trzecich,- optymalnie na terenie przedszkola, a gdy nie ma 

takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. 

27. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem przedszkola 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. 

28. W przedszkolu prowadzone są działania profilaktyczne związane z uczeniem dzieci 

zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej we współpracy z rodzicami. W 

przedszkolu promuje się zasady higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez: 

- higieny rąk (mycie i dezynfekcja), 

- higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego 

kosza i umyć ręce), 

-zwracanie uwagi dzieciom na unikanie dotykanie rękoma okolic nosa, oczu, ust. 

29. Pomieszczenia przedszkolne w tym ciągi komunikacyjne, łazienki i powierzchnie dotykowe: 

poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym 

blaty w salach, w gabinetach są codziennie dezynfekowane. 

30. Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem 

opiekuna. 

31. Dzieci będą miały udostępnione tylko takie zabawki, które można zdezynfekować - rodzice 

są zobligowani do zatroszczenia się o to, aby dziecko nie zabierało do przedszkola 

niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. W sali , w której przebywa grupa usuwa się 

przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Jeśli do zajęć 

wykorzystywane są przybory sportowe to są dokładnie czyszczone i dezynfekowane. 

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

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel 

kuchenny zobowiązany jest do : 

-stosowania środków ochrony osobistej, 



6 
 

-utrzymywania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, 

-mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 °C lub 

wyparzanie wielorazowych naczyń i sztućców. 

33. W oddziałach w szkole od dostawców cateringu wymaga się pojemniki i sztućce 

jednorazowe. 

34. Wydawanie posiłków i odbieranie brudnych naczyń odbywa się przy zachowaniu środków 

ostrożności (maseczki i dezynfekcja rąk). 

35. Posiłki wydawane są sali przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza pomoc nauczyciela z 

zachowaniem środków ostrożności. Po zakończonym posiłku pomoc nauczyciela odwozi 

naczynia z zachowaniem środków ostrożności. 

36. Personel kuchenny nie powinien się kontaktować się z dziećmi oraz z personelem 

opiekującym się dziećmi. 

37. Po posiłku każdorazowo stoły, blaty, poręcze krzeseł są poddawane dezynfekcji  

przez pracowników przedszkola. 

38. Do przedszkola przychodzą zdrowi pracownicy. Pracownicy, którzy w ciągu ostatnich 14 

dni mieli kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub 

podejrzaną o zakażenie oraz gdy w domu przebywa osoba w izolacji bądź na kwarantannie 

nie mogą podjąć pracy. Informują na bieżąco o zaistniałej sytuacji dyrektora i stosują się 

do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. 

39. Nauczyciele i pracownicy przedszkola w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne 

środki ochrony osobistej, jednorazowe rękawiczki i maseczki na usta i nos, przyłbice, 

jednorazowe fartuchy z długim rękawem ( do użycia np. do przeprowadzania zabiegów 

higienicznych u dziecka oraz do  adekwatnie aktualnej sytuacji) i korzystają z nich w miarę 

potrzeb, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. 

40. Opiekunowie dzieci powinni zachować dystans społeczny pomiędzy sobą, w każdej 

przestrzeni przedszkola, wynoszący minimum 1,5 metra. 

41. Przy wejściu do przedszkola jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk do obligatoryjnego 

korzystania przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.  

42. Nauczyciel regularnie monitoruje prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez dzieci, 

szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego  

powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. 
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43. Kierownik gospodarczy i intendentka monitorują codzienne prace porządkowe ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni  

dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, ciągu  

komunikacyjnym oraz toalet. 

44. Przeprowadzając dezynfekcję pracownicy przestrzegają ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzegają ściśle czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

45. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się instrukcje prawidłowego mycia rąk, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk- instrukcje. 

46. Toalety dezynfekowane są na bieżąco. 

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

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji. 

48. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, 

powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

49. W przypadku wystąpienia objawów niepokojących w trakcie wykonywania pracy 

pracownik natychmiast zostaje odsunięty od pracy (odizolowany). W przypadku 

wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji 

dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. Obszar, w którym poruszał się i 

przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

podmiocie procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.). W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu 

należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie 

w części/częściach  przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie . 

50. W przedszkolu będzie mierzona temperatura ciała dziecka przez nauczycieli w grupach. 

Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej albo jeżeli pomiar 

termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C lub gdy dziecko 

będzie manifestować niepokojące objawy będzie odizolowne w osobnym pomieszczeniu 
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– (sala gimnastyczna w przedszkolu, łazienka w szkole) lub wyznaczonym miejscu z 

zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie będą powiadomieni 

rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola i skorzystania 

obowiązkowo z teleporady medycznej. Wyznaczone pomieszczenia są stale dostępne i 

wyposażone są w środki ochrony indywidualnej oraz płyn dezynfekujący. W oczekiwaniu 

na rodzica dziecko będzie pod opieką pracownika przedszkola zabezpieczonego maseczką 

i rękawiczkami. Następnie zgodnie z obowiązującymi procedurami przeprowadza się 

dezynfekcje pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych. 

Zarówno dyrektor przedszkola, pracownicy , jak i rodzice, stosują się ścisłe do wydawanych 

instrukcji i zaleceń powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

51. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu( gabinety, punkty higieny, pokój 

socjalny) numerów telefonu instytucji, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych odpowiada kierownik gospodarczy. 

52. W miarę możliwości w zajęcia opiekuńcze nie angażuje się pracowników powyżej 60 roku 

życia i z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

53. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus/ oraz www.gis.gov.pl a także przepisów 

obowiązującego prawa , odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono w formie 

papierowej na terenie placówki oraz na stronie internetowej przedszkola www.p48.zabrze.pl  

     

   Dyrektor przedszkola 

Jolanta Kosczielny 

 

 

 

Zabrze, 26.08.2020r. 

 

 

 

http://www.gov.pl/koronawirus/
http://www.gis.gov.pl/
http://www.p48.zabrze.pl/
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Przydatne instrukcje: 

 mycia rąk  

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

 dezynfekcji rąk 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

 prawidłowego zdejmowania maseczki 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

 prawidłowego zdejmowania rękawiczek 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

