
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu w Stalach  

w związku z zagrożeniem koronawirusem 

 
Podstawa prawna  

 
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, 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 i 567). 
 
Cele procedur  

Zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków w przedszkolu poprzez : 

• wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka  
i pracowników; 

• zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich 
pobytu w przedszkolu; 

• usystematyzowanie zasad postępowania wobec wychowanków 
• wdrażanie zasad postępowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. 
• dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości 

rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków. 

Zakres procedur 

Procedurom  podlegają zasady przestrzegania higieny oraz organizacji zajęć i zabaw dzieci na 
terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym.   

Osoby podlegające procedurom  

Procedury dotyczą nauczycieli, pracowników obsługi, dzieci i rodziców Publicznego  
Przedszkola w Stalach 

1. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do natychmiastowego informowania 
o  wszelkich zaistniałych zagrożeniach związanych z objawami koronawirusem. 

2. Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem 
odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela i pracownika. Nauczyciele/pomoc 
nauczyciela ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka 
przebywającego w przedszkolu. 

 

 

 



 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 

1. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko 
zdrowe i o ile to możliwe pozostawać do dyspozycji nauczyciela pod wskazanym 
numerem telefonu w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia. 

2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane przez i odbierane przez osoby zdrowe. 
3. Przedszkole nie przyjmie dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub  

w izolacji w warunkach domowych. 
4. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają 

rodzice/prawni opiekunowie. 
5. Dzieci w wieku od 4 lat w drodze do przedszkola i z przedszkola  wskazane by miały 

indywidualną ochronę  na  usta i nos.  
6. Każdy rodzic czy opiekun powinien mieć  rękawiczki ochronne (lub dezynfekować  

dłonie przy wejściu) zakryty nos i usta. 
7. Rodzice/prawni opiekunowie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub pomocy 

nauczyciela nie wchodząc w obszar przedszkola,  co oznacza, że zobowiązani są 
przekazać dziecko w holu na parterze po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu 
nauczyciela o przybyciu.  

8. Rodzice mogą wchodzić na hol szkoły z dziećmi wyłącznie z zachowaniem zasady 1 
rodzic z dzieckiem lub przebywać w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. 

9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko powinni zachować 
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich 
rodziców wynoszący minimum 2 m 

10.  Nauczyciel/pomoc nauczyciela musi widzieć i wiedzieć, kto przyprowadził dziecko do  
Przedszkola. 

11. Nauczyciel i pomoc nauczyciela biorą pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu 
jego wejścia do sali. 

12. W godzinach przebywania dziecka w przedszkolu nie dopuszcza się łączenia grup. 
13. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko 

w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych 
opiekunów wg wyżej ustalonych zasad. W szczególnych przypadkach po uzgodnieniu 
telefonicznym.  

14. Dziecko uważa się za odebrane przez rodziców lub osoby upoważnione w momencie 
telefonicznej informacji przekazanej nauczycielowi o odbiorze dziecka i po jego 
wyprowadzeniu przez pomoc nauczyciela z obszaru przedszkola do holu na parterze.  
Od tego momentu opiekę i odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przejmują 
rodzice lub osoby upoważnione. 

15. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim. 
 

 

 

 



Procedura postępowania w przypadku występowania objawów chorobowych u dziecka. 

1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe. 
2. W stanach infekcji dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego 
wyleczenia.  
3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrektorowi wszelkich poważnych 
dolegliwości.  
4.Przy odbiorze dziecka z przedszkola nauczycielka telefonicznie podaje rodzicom informację 
o niepokojącym samopoczuciu lub zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w czasie 
pobytu w przedszkolu. 
5. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub 
zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów złego samopoczucia, stanowiącego 
zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci 
w przedszkolu (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból 
ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura) nauczycielka ma 
obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica o stanie zdrowia dziecka i odizolowania od 
grupy do przeznaczonego pomieszczenia. Dziecko oczekuje w obecności pracownika szkoły   
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób  na opiekunów, aby je odebrali. 
 6. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany 
do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 
Nauczyciel/pomoc przedszkola może dokonać pomiaru temperatury ciała u dziecka po 
uprzedniej zgodzie rodziców.  
 7. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków – doustnych, wziewnych oraz 
w postaci zastrzyków, maści i żelu. 
8. W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej Dyrektor Przedszkola w Zespole Szkół 
powiadamia o zaistniałym fakcie stację sanitarno-epidemiologiczną w Tarnobrzegu i stosuje 
się do jej zaleceń. 
9. Obszar w którym poruszał się i przebywało dziecko poddaje się gruntowemu sprzątaniu  

i dezynfekcji.  

10. Powiatowy inspektor sanitarny decyduje o wdrożeniu dodatkowych procedur biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek. 

11. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor ustala listę osób 

przebywających w tym samym czasie w obszarach przedszkola, w których przebywała osoba 

zakażona i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego dostępnych na str. 

gov.pl/web/korona wirus/ oraz gis.gov.pl 

Procedura bezpiecznych zabaw i przebywania w Sali, spożywania posiłków 

1. Personel pomocniczy i kuchenny nie może  kontaktować się z dziećmi i z opiekunami grup. 

2. W sali przebywać może jeden stały opiekun/pomoc grupy z maksymalnie 12 dziećmi. W 

uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci 

nie więcej niż o 2. 

3. Opiekunowie między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 

m, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób tam 

przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 2 m.  



4. Osoby trzecie (nauczyciele dodatkowych zajęć w okresie ich realizacji oraz dyrekcja) 

wchodzące do przedszkola, powinny być zdrowe i na wejściu dokonać dezynfekcji rąk.   

5. Nauczyciel powinien zapoznać dzieci jakie zasady bezpieczeństwa i higieny obecnie 

obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 

6. Nauczyciel/ pomoc nauczyciela ma dopilnować by dzieci regularnie myły ręce z mydłem po 

przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po 

skorzystaniu z toalety. 

7. Toalety co godzinę  podczas wietrzenia Sali będą dezynfekowane  przez pomoc nauczyciela 

/ sprzątaczka.  

8. Dzieci nie będą korzystać ze szczotkowania zębów.  

9. W sali nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

dezynfekować, np. pluszowe zabawki. 

10. Dziecko nie może przynosić z domu swoich zabawek.  

11. Wykorzystane do zajęć przybory  sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze,  powinny być  

    systematycznie dezynfekowane po zajęciach. 

12. Co najmniej raz na godzinę powinna być wietrzona sala w której odbywają się zajęcia.  

13. Nie organizuje się wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku. 

14. Dzieci wraz z opiekunem/pomocą grupy mogą przebywać na placu przylegającym do  

 przedszkola bez kontaktu z osobami postronnymi.  

15. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony przed każdym wyjściem 

z użyciem detergentu lub dezynfekowany.  

16. W stołówce szkolnej obowiązuje zmianowość grup przy podawaniu posiłków, po każdej 

 grupie dezynfekowane są stoliki  i krzesełka. 

17. Po opuszczenia przedszkola powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, blaty w salach 

zostaną zdezynfekowane.   

 
Procedura postępowania w  przypadku zakażenia  koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. 

pracownika w Publicznym Przedszkolu w Stalach 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Pracownik w przypadku niepokojących objawów powinien pozostać w domu 

 i skontaktować się  telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym,  a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić po nr 999 lub 112  

i poinformować, że może być zarażony koronawirusem.  

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów dyrektor placówki niezwłocznie odsuwa go od pracy do wyizolowanego 

pomieszczenia.  

4. Dyrektor Zespołu Szkół powiadamia o zaistniałym fakcie stację sanitarno-epidemiologiczną 

w Tarnobrzegu i stosuje się do jej zaleceń. 

5. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik poddaje się gruntowemu sprzątaniu i 

dezynfekcji.  



6. Powiatowy inspektor sanitarny decyduje o wdrożeniu dodatkowych procedur biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek.  

7. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor ustala listę osób 

przebywających w tym samym czasie w obszarach przedszkola, w których przebywała 

osoba zakażona i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

dostępnych na str. gov.pl/web/korona wirus/ oraz gis.gov.pl 

 

Wszyscy pracownicy potwierdzają zapoznanie się z w/w procedurami potwierdzając to 

własnoręcznym podpisem.   


