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FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA nr 17 KÓŁKO GRANIASTE 
W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA 

I. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA 

1. Do przedszkola mogą uczęszczad tylko dzieci zdrowe. 

2. Przy wejściu do przedszkola dzieciom i pracownikom przedszkola mierzona jest 

temperatura. 

3. Jeśli nauczyciel zauważy objawy chorobowe u dziecka w ciągu dnia, 

powiadamia rodzica telefonicznie, a ten ma obowiązek jak najszybszego 

odbioru dziecka z przedszkola. 

4. Dzieci, które podczas pobytu w przedszkolu wykazują objawy choroby zostają 

odizolowane w  oddzielnym pomieszczeniu  i  czekają na rodziców pod opieką 

osoby wyznaczonej przez dyrektora. 

5. Uprasza się o niezostawianie wózków dziecięcych. 

6. Rodzice oraz personel przedszkola maja obowiązek niezwłocznego 

informowania o wystąpieniu objawów COVID-19 także wśród rodziny czy osób   

z którymi nastąpił kontakt. 

7. Na terenie placówki ściśle przestrzeganie są zasady higieny osobistej (częste 

mycie rąk, używanie płynów antybakteryjnych, ręczników jednorazowych) oraz 

inne zasady bezpieczeostwa (np. zachowanie dystansu) przez personel, dzieci                        

i rodziców. 

8. Na terenie przedszkola mogą przebywad tylko rodzice 

przyprowadzający/odbierający dzieci z przedszkola (jedna osoba). 

9. Osoby współpracujące z przedszkolem ( np. serwisanci, przedstawiciele służb 

paostwowych i miejskich i inne , których obecnośd jest konieczna dla realizacji 

zadao przedszkola) wchodzą na teren przedszkola w maseczkach i 

rękawiczkach oraz ochraniaczach na butach po pomiarze temperatury i 

wypełnieniu karty zdrowia – covid-19) 

10. Na teren przedszkola mają zakaz wstępu przedstawiciele handlowi, 

roznosiciele reklam i ulotek itp.  

11. Poszczególne oddziały (grupy) przedszkolne pracują zgodnie                                                          

z harmonogramem organizacji pracy placówki (jeden nauczyciel w grupie). 

12. W jednej sali może przebywad do 25 dzieci (zgodnie z aktualnymi wytycznymi 

dotyczącymi przeciwdziałania COVID-19). 



 

 

13. Każda grupa przedszkolna korzysta z szatni i sali gimnastycznej wg. ustalonego 

harmonogramu tak, żeby ograniczad przebywanie większej liczby osób w tym 

samym pomieszczeniu  (w miarę możliwości)  

14. Przedszkole ogranicza organizację teatrzyków, koncertów,  imprez 

integracyjnych, uroczystości, spotkao z rodzicami oraz wycieczek i wyjśd poza 

przedszkole tak aby zachowad bezpieczeostwo dzieci i pracowników. 

 

 

II. DZIECI 

1. Dzieci są poinformowane o istniejącym zagrożeniu zdrowia i  zachowują 

szczególne środki ostrożności: używają tylko kubków czystych do picia wody, 

bawią się w parach i małych grupach. 

2. Dzieci wdrażane są do wyjątkowego przestrzegania zasad higieny: dokładnie                   

i często myją i dezynfekują ręce, zasłaniają usta przy kaszlu łokciem, wyrzucają 

do kosza zużyte chusteczki higieniczne. 

3. Podczas przyprowadzania i odbioru dzieci korzystają z szatni samodzielnie,                        

z pomocą pracownika obsługi. 

 

III. RODZICE 

1. Rodzice mają tylko wstęp do pierwszych szklanych drzwi. 
2. Rodzice proszeni są o niewchodzenie do szatni (należy poczekad na dziecko                   

w holu przedszkola, lub przed wejściem do przedszkola, zachowując dystans 

między oczekującymi); 

3. Podczas przyprowadzania rodzice przekazują dzieci dyżurującemu 
pracownikowi obsługi. Dzieci z pomocą pracownika obsługi same rozbierają się 
w szatni. Wyjątek stanowią dzieci trzyletnie, które korzystają ze wsparcia 
rodziców w przedsionku i szatni. 

4. Podczas odbierania pracownik obsługi wywołuje dziecko przez domofon. 
Dzieci z pomocą pracownika obsługi same ubierają się w szatni. Wyjątek 
stanowią dzieci trzyletnie , które korzystają z pomocy osób dorosłych ( 
np.nauczyciel, pomoc nauczyciela, woźna, rodzic) 

5. Tylko w wyjątkowych przypadkach (w celu wsparcia emocjonalnego dziecka) 

kiedy nie ma dużej liczby osób w szatni rodzice mogą wejśd do szatni. 

 

IV. PERSONEL PEDAGOGICZNY 

1. Nauczyciele używają środków ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki, 

przyłbice. 
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2. Nauczyciele przestrzegają zasad bezpieczeostwa (zachowanie dystansu wobec 

pozostałego personelu i rodziców) oraz zasad higieny (częste mycie rąk                               

i używanie płynów antybakteryjnych). 

3. Nauczyciele przestrzegają opracowanego harmonogramu korzystania ze 

wspólnych pomieszczeo i przestrzeni (szatnia, sala gimnastyczna,  ogród 

przedszkolny). 

4. Nauczyciele informują dzieci o istniejącym zagrożeniu zdrowia i  wdrażają 

dzieci do zachowania szczególnych środków ostrożności: używanie tylko 

kubków czystych do picia wody, zabawy w parach i małych grupach itp. 

5. Nauczyciele wdrażają dzieci do wyjątkowego przestrzegania zasad higieny: 

dokładnego i częstego mycia i dezynfekcji rąk, zasłaniania ust przy kaszlu 

łokciem, wyrzucania do kosza zużytych chusteczek higienicznych itp. 

6. Nauczyciele przygotowują specjalne instrukcje przypominające dzieciom                          

o zachowaniu środków ostrożności i higieny. 

7. Nauczyciele często wymieniają zabawki i udostępniają dzieciom zabawki, które 

można w łatwy sposób poddad dezynfekcji (ograniczenie takich zabawek jak 

np.: warzywa, owoce w kąciku kuchennym, zabawki pluszowe). 

4. Nauczyciele czuwają nad bezpiecznym korzystaniem dzieci z wody do picia                    

(w sposób wyraźny oddzielenie kubków czystych i brudnych poprzez np.: 

rozdzielenie ich, ustawianie na innych szafkach lub umieszczenie np. czystych 

w zamkniętym pojemniku i wyraźne oznakowanie). 

 

V. PERSONEL ADMINISTRACYJNY I OBSŁUGOWY 

1. Pracownicy administracji i obsługi używają środków ochrony osobistej: 

fartuchy, rękawiczki, maseczki, przyłbice. 

2. Pracownicy administracji i obsługi przestrzegają zasad bezpieczeostwa 

(zachowanie dystansu wobec pozostałego personelu i rodziców) oraz zasad 

higieny (częste mycie rąk i używanie płynów antybakteryjnych). 

3. Pracownicy obsługi codziennie dezynfekują podłogi, meble, i zabawki zgodnie 

z procedurą mycia i dezynfekcji w Przedszkolu nr 17 „Kółko Graniaste”. 

5. Pracownicy obsługi czuwają nad bieżącą wymiana kubków do picia wody                      

(w sposób wyraźny oddzielenie kubków czystych i brudnych poprzez np.: 

rozdzielenie ich, ustawianie na innych szafkach lub umieszczenie np. czystych 

w zamkniętym pojemniku i wyraźne oznakowanie). 

4. Pracownicy obsługi myją i dezynfekują stoły przed i po każdym posiłku. 



 

 

5. Pracownicy obsługi dezynfekują co najmniej trzy razy dziennie miejsca                                    

i przedmioty krytyczne, z których korzysta wiele osób (klamki, rączki od 

czajnika, toalety, krany, dezynfekowanie klamek, wózki kelnerskie, itp.). 

6. Pracownicy obsługi dezynfekują co najmniej dwa razy dziennie                                    

udostępniony sprzęt na placu zabaw. 


