
Procedura organizacji opieki  oraz pobytu dziecka 

w Przedszkolu nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim 

Zespole Szklono – Przedszkolnym nr 2  w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Podstawa prawna: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.1 dla 

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 

1985. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz 59, oraz z 2020r. poz. 322,374 i 567) oraz „Wytyczne 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 

Wytyczne GIS, MZ i MEN” z dnia 30.04.2020r. 

 

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

2. W grupie może przebywać do 10  dzieci.  

3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż 4 m2 na dziecko i każdego opiekuna. 

4. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 

5. Należy mierzyć temperaturę pracownikom przed podjęciem pracy oraz w sytuacji 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

6. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji warunkach domowych nie 

wolno przyjąć dziecka do przedszkola. 

8. Dziecko, które ukończyło 4. rok życia powinno być zaopatrzone w indywidualną osłonę 

nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola. 

9. Należy mierzyć temperaturę dziecku przy przyjęciu do przedszkola, oraz w sytuacji 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

10. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 

pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

11. Placówka wyposażona jest w termometr bezdotykowy, który dezynfekowany będzie po 

użyciu w danej grupie. 

12. Z sali, w której przebywa grupa usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć będą wykorzystywane przybory 

sportowe należy je dokładnie dezynfekować. 

13. Dzieci nie zabierają ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek. 

14. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

15. Wyjścia na świeże powietrze, na teren placówki odbywają się przy zachowaniu 

możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup (według przyjętego grafika                   

w celu uniemożliwienia stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci). 

16. Należy zwracać uwagę na regularne mycie rąk wodą z mydłem oraz dopilnowywać, aby 

robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie 

ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

https://www.gov.pl/attachment/5b45c209-77af-47e9-a248-7db5f3e0a5bb
https://www.gov.pl/attachment/5b45c209-77af-47e9-a248-7db5f3e0a5bb
https://www.gov.pl/attachment/5b45c209-77af-47e9-a248-7db5f3e0a5bb


17. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny miedzy sobą, w każdej 

przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 

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

opiekującym się dziećmi. 

19. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) 

20. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka należy na 

bieżąco aktualizować numery telefonów. 

21. W widocznym miejscu, na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych. 

22. Organizacja pracy przedszkola uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup 

dzieci w trakcie ich pobytu w przedszkolu. 

23. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola. 

24. Korzystanie z posiłków przez dzieci odbywać się będzie w sali przedszkolnej                              

z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności. 

25. Nauczyciel podczas pobytu dzieci w przedszkolu w szczególności: 

- Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują                                 

w placówce  i dlaczego zostały wprowadzone. 

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

- Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, 

np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, 

skakanki, obręcze, powinien je systematycznie dezynfekować. 

- Dopilnowuje wietrzenia sali, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz                      

na godzinę. 

- Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

Organizuje pokaz właściwego mycia rąk. Przypomina i daje przykład. 

- Unika organizowania większych skupisk dzieci. 


