
Załącznik nr 12

PROCEDURA DOTYCZĄCA POBYTU DZIECKA
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

W TRZEMESZNIE W CZASIE PANDEMII COVID -19

I. Cel procedury

Celem  procedury jest  ustalenie  zasad  postępowania  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa i  
higieny dzieci objętych opieką dzieci z oddziału przedszkolnego   oraz pracowników 
świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa  COVID-19  zgodnie z wytycznymi 
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

II. Zakres procedury

Procedura dotyczy wszystkich pracowników oraz rodziców, którzy zobowiązani są znać i 
przestrzegać postanowień niniejszej procedury.

III. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci z oddziału przedszkolnego 
mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników  jak i innych dzieci 
oraz ich rodziców wynoszący min. 1,5 metr

2. .Rodzice/opiekunowie  przyprowadzają dzieci wejściem od strony boiska.

3.  Każdy rodzic przestrzega wszelkich środków ostrożności tj. osłona nosa i ust, 
rękawiczki jednorazowe

4.  Dzieci do oddziału przedszkolnego są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby
zdrowe

5.  Do oddziału  przedszkolnego mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez 
objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną (kaszel, katar, wysoka 
temperatura, duszności).

6.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych 
nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego.

7.  Dzieci  nie zabierają żadnych zabawek, poduszek, itp.

8.  Dzieci z przestrzeni wspólnej (szatni) odbierane są od rodziców przez nauczyciela 
przedszkola i odprowadzane do oddziału. W przypadku odbioru dziecka z przedszkola, 
nauczyciel przedszkola odprowadza dziecko do przestrzeni wspólnej (szatni) i oddaje 
rodzicowi.

9.  Na terenie oddziału przedszkolnego nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.

IV. Procedura organizacji opieki w oddziale przedszkolnym

1. Po wejściu do przedszkola każde dziecko zobowiązane jest umyć ręce wodą z mydłem jak 
również  przed  i po jedzeniu,  po  powrocie  ze  świeżego  powietrza  oraz  po  skorzystaniu z  
toalety

3. W grupie może być maksymalnie 25 dzieci.

4.  Z sali  zabaw  zostają  usunięte  pluszowe  zabawki, wszelkie przedmioty trudne w  
codziennej dezynfekcji.



5.  Salę zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostają powieszone instrukcje prawidłowego 
mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego 
zdejmowania rękawiczek.

7. Zabawy na dworze będą organizowane w różnych godzinach ze względu na to by nie 
dochodziło do kontaktu dzieci z różnych grup szkolnych.

8.  Na  plac  zabaw  mogą  być  zabrane  tylko te przedmioty, które będą łatwe do 
dezynfekcji( piłki, skakanki itp.).

9. Sprzęty, których nie można zdezynfekować zostaną zabezpieczone przed używaniem.

10. Nie organizuje się obecnie żadnych wyjść poza teren szkoły.

11.Dzieci przebywające w sali na swoich miejscach nie muszą korzystać z maseczek, natomiast
w momencie przemieszczania się  zakładają maseczki
12. Rodzice zapewniają dziecku na czas pobytu w oddziale przedszkolnym wodę lub inny 
zdrowy napój w podpisanej butelce oraz zapakowane kanapki, zabezpieczone dodatkowo w 
zamykanym i podpisanym pudełku.


