
PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 
 
 
1.  Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte w 

 godzinnych: 9:00 – 15:00  

2.      Organizacja pracy:   
a. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali wynosi 25 

(powierzchnia użytkowa sal wynosi 60 m
2
, zgodnie z zaleceniami 

GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 2m
2
. W związku z 

powyższym w sali może przebywać 25dzieci oraz 2 osoby dorosłe. 
  

b. Wychowawcy do godziny 10.00 każdego dnia informują dyrektora o ilości dzieci 
zgłoszonych. 

3. Grupy dzieci nie łączą się ( w miarę możliwości). Każda grupa przychodzi do     

            przedszkola i wychodzi o  określonej godzinie.  

4.        Pracownik dyżurujący w holu odpowiada za ilość osób w pomieszczeniu szatni i 
 dokonuje pomiaru temperatury dziecku używając termometru bezdotykowego.   

5. W pomieszczeniu szatni przebywają tylko wyznaczeni pracownicy przedszkola i       

            dzieci. W wyjątkowym przypadku ( problem dziecka z rozstaniem ) w w/w        

            pomieszczeniu  może przebywać w jednym czasie 1  rodzic wraz z dziećmi i 1     

            pracownik przedszkola. 

 

 

Załączniki: 

 

 Procedura zabawy stanowi załącznik nr 1 

 Procedura wyjścia i powrotu z placu zabaw stanowi załącznik nr 2 

 Procedura serwowania posiłków załącznik nr 3 

 Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 1 
 

PROCEDURA ZABAWY 
 

 

Wskazówki do prowadzenia zajęć 

 

1. Rozpoczynając zajęcia ( zabawę czy inną aktywność) Nauczyciel zawsze przypomina dzieciom 

zasady bezpiecznego zachowania i uczula na potrzebę przestrzegania zasad higieny i 

dystansu. 

2. Podczas zabaw dzieci powinny przebywać w ustalonej przez GIS odległości od siebie. Mogą     

    siedzieć   na krzesełkach, poduszkach bądź podsiadkach. 

3. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane przez Nauczyciela w procesie dydaktycznym nie są   

    przekazywane dzieciom po kolei.  

4 Każda pomoc dydaktyczna, przeznaczona do pracy dziecka musi być zindywidualizowana   

    (oddzielna dla każdego dziecka). 

5. Zabawki używane wymiennie ( niezindywidualizowane) po każdym użyciu przez dziecko muszą     

    być umyte detergentem przez pracownika obsługi. 
 
 

 

 

SALA PRZEDSZKOLNA 

 

1. Przed każdym rozpoczęciem zabawy Nauczyciel zapoznaje dzieci i omawia z nimi obowiązujące 

zasady bezpiecznej zabawy i higieny. 

      (bazujemy na przekazach pozytywnych, unikamy komunikatu NIE, np. jeśli dziecko poprosi o 

zabawkę, która  wymaga umycia, zdezynfekowania, z 

     - Zamiast mówić teraz nie wolno, to możemy powiedzieć POCZEKAJ CHWILECZKĘ, BĘDZIESZ 

MÓGŁ SIĘ NIĄ POBAWIĆ, JAK ZABAWKA ZOSTANIE UMYTA 

      - Zaproponować dziecku inną zabawkę lub aktywność)  

2. Nauczyciel prowadzi z dziećmi zabawy uczące wspólnej zabawy zachowując odległość, dystans, 

np. każdy otrzymuje zestaw kilku klocków i konstruuje z nich jedną część zaplanowanej budowli.  

Następnie Nauczyciel łączy poszczególne części i powstaje wspólna budowla.  

3.   Przed zabawą Nauczyciel określa każdemu dziecku indywidualne miejsce do zabawy z   

      zachowaniem zasady odległości. Należy tę zasadę przedstawiać w formie zabawy, np. że mamy       

      swoje domki, swoje statki itp. (proponuję nazewnictwo nawiązujące  do tematyki dnia)  

4.   W sali Nauczyciel przygotowuje II pudełka, pojemniki: 

     - I – ZABAWKI CZYSTE  

     - II – ZABAWKI UŻYWANE  

5.   Rozpoczynając zabawę, dziecko wybiera z ZABAWEK CZYSTYCH jedną zabawkę     

      lub  zestaw np. klocków, którą będzie się bawić w wyznaczonym miejscu (Nauczyciel   

  nadzoruje). 

6.   Po skończonej zabawie dziecko odkłada zabawkę do pudełka ZABAWKI UŻYWANE   

      (Nauczyciel nadzoruje)  

7.   W przypadku chęci wymiany zabawek między dziećmi i możliwości szybkiej i   

      bezpiecznej dezynfekcji tych przedmiotów, Nauczyciel może po dokładnym   

      zdezynfekowaniu, umyciu zabawek dokonać wymiany między dziećmi. 

8.   W przypadku dużej ilości zabawek, dziecko może pod nadzorem Nauczyciela odłożyć   

      zabawkę używaną do pudełka ZABAWKI UŻYWANE i wybrać inną zabawkę z   

      pudełka ZABAWKI CZYSTE.  

9.   Nauczyciel zobowiązany jest cały czas nadzorować zabawę dzieci (odległości) oraz   

      poprawność wybierania i odkładania zabawek.  

10. Po zakończonej zabawie pudełko z ZABAWKAMI UŻYWANYMI niezwłocznie    

      powinno być przekazane do dezynfekcji (wystawione z Sali)  

11. Po każdej zabawie dzieci myją ręce (indywidualnie lub dwójkami) 



PLAC ZABAW 

 

  

1. Po wejściu na plac zabaw Nauczyciel każdorazowo przypomina dzieciom zasady    

   bezpiecznej zabawy i higieny.  

2. Na placu zabaw Nauczyciel przygotowuje II pudełka: 

    - I PUDEŁKO – ZABAWKI CZYSTE  

    - II PUDEŁKO – ZABAWKI UŻYWANE  

3. Zabawy na placu zabaw są kierowane i przeprowadzane przez Nauczyciela z   

    zachowaniem zasad dystansu i braku wymiany zabawek między dziećmi.  
   Przykładowe aktywności: 

   - Zestaw zabaw z piłkami (piłka dla każdego dziecka) 

   - Zestaw zabaw z ringo (ringo dla każdego dziecka) 

   - Zestaw zabaw ze skakankami (skakanka dla każdego dziecka) 

   - Zabawy muzyczno-ruchowe  

   - Zabawy skoczne, bieżne po kolei (np. tor przeszkód) itp.  

4. Po skończonej zabawie dzieci pod nadzorem Nauczyciela odkładają zabawki lub sprzęt    

    sportowy do odpowiedniego pudełka ZABAWKI UŻYWANE. Nauczyciel kontroluje     

    pozostawienie  porządku na placu zabaw.  

5. Używany sprzęt i zabawki Nauczyciel niezwłocznie przekazuje do dezynfekcji obsłudze    

    Przedszkola.  

6. Dzieci mogą korzystać tylko z wyznaczonego przez Nauczyciela sprzętu sportowo- rekreacyjnego    

    lub ogrodowego. 

7. Każdorazowo, po użyciu sprzętu sportowo-rekreacyjnego lub ogrodowego nawet przez    

    jedno dziecko, konieczne jest jego umycie płynem z detergentem. Jeśli nie jest to możliwe,            

    sprzęt nie może być używany i musi być wyłączony z użycia. 

8. Po opuszczeniu przez dzieci ogrodu/placu zabaw wyznaczeni pracownicy obsługi myją obiekt i    

    sprzęty  płynem z detergentem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr   2                           
 

 

 

 

PROCEDURA WYJŚCIA I POWROTU Z PLACU ZABAW  

 

WYJŚCIE NA PLAC ZABAW 

 

1.W szatni powinna w miarę możliwości przebywać tylko jedna grupa dzieci.  

2. Do szatni dzieci wyprowadzamy  pojedynczo w rozsypce z zachowaniem dystansu: 

    -  Nauczyciel sprawuje opiekę nad dziećmi . 

    -  Pracownik obsługi wyprowadza dzieci do szatni i pomaga im się ubrać.  

3. Nauczyciel, który jest w szatni nadzoruje ustawienie się dzieci w wyznaczonym miejscu z    

    zachowaniem dystansu  

3. Po przygotowaniu do wyjścia wszystkich dzieci, grupa wychodzi na plac zabaw z   

    zachowaniem zasady bezpieczeństwa i dystansu pod opieką Nauczyciela i Pracownika     

    obsługi. 

4. Po wyjściu dzieci na plac zabaw, wyznaczony odpowiednio pracownik obsługi Przedszkola   

    dezynfekuje  i wietrzy szatnię. 

5. Po zakończeniu w/w czynności w/w pracownik zdejmuje  rękawiczki i dezynfekuje ręce.  

 

POWRÓT Z PLACU ZABAW 

 

1.Nauczyciel prosi dzieci pojedynczo o podejście do wyznaczonego miejsca w ogrodzie przy   

   wejściu do budynku przedszkola. 

2. Dzieci  wychodzą z placu zabaw i wchodzą do przedsionka przedszkola.  Osoby dorosłe 

dezynfekują ręce   

    preparatem z detergentem znajdującym się przy drzwiach 

3. Nauczyciel i asystujący mu pracownik obsługi dbają o zachowanie przez dzieci dystansu. 

4. Pracownik obsługi pomaga dzieciom w przebieraniu się w szatni (dwójkami). 

5. Nauczyciel dba o ład i dystans m-dzy dziećmi, wskazuje miejsca gdzie mają się zbierać    

    dzieci. 

6. Po powrocie do sali zabaw wszyscy myją ręce ( dzieci i dorośli) z zachowaniem zasad    

    bezpieczeństwa i higieny. 
.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



załącznik nr  3                            

 
 

 
 

PROCEDURA SERWOWANIA POSIŁKÓW 

 

1. Przed każdym posiłkiem dzieci pojedynczo, dokładnie pod kontrolą Nauczyciela myją ręce. 

    Nauczyciel myje, dezynfekuje ręce.  

2. Przed każdym posiłkiem woźne przygotowują stoliki do jedzenia: myją i dezynfekują  

3. Dzieci podczas posiłku siedzą z zachowaniem odległości (stolik 6 osobowy – max 6 dzieci) 

4. Talerze z posiłkiem stawia się  na  stoliku przed krzesełkiem przyporządkowanym   

    indywidualnie dla konkretnego dziecka. Na stolikach nie ma cerat, obrusów czy serwetek   

    tekstylnych bądź plastikowych podkładek 

5. Woźna wprowadza do sali wózek kuchenny z jedzeniem. 

6. Wszystkie posiłki są porcjowane, krojone, rozdrabniane dla młodszych dzieci. 

7. Woźna rozdaje dzieciom sztućce indywidualnie każdemu dziecku. 

8. Woźna zbiera brudne talerze po zjedzonym posiłku na wózek kuchenny i wystawia      

    go na korytarz.  

9.. Woźne myją i dezynfekują stoliki po posiłkach.  

10. Wszystkie w/w czynności woźna wykonuje w rękawiczkach oraz  w jednorazowej zapasce –fartuchu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 4                             
 

 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA  

 
PRZYPROWADZENIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

 

1.Rodzic dzwoni domofonem. 

2.Rodzic w drzwiach  przedsionka przedszkola przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola.   

3. Pracownik przedszkola wita Rodzica i dziecko, dokonuje pomiaru temperatury dziecka 

4. Pracownik z dzieckiem przechodzi do drugiego przedsionka, dziecko dezynfekuje ręce 

5. Pracownik dyżurujący pomaga dziecku przebrać się w szatni i zaprowadza go do sali, gdzie opiekę nad   

    dziećmi sprawuje  Nauczyciel.  

6. Pracownik dyżurujący dezynfekuje ręce i wraca do drzwi po kolejne dziecko.  

7.. W  szatni w  wyjątkowych wypadkach może przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem.  

 
 

ODBIÓR DZIECKA 

 

1.Rodzic dzwoni domofonem. 

2. Pracownik dyżurujący przyprowadza dziecko do szatni, pomaga w ubieraniu i przekazuje rodzicowi. 

3. W przedsionku i szatni może przebywać tylko jeden rodzic i dziecko.  

 
 



 


