
Procedury organizacji pracy nauczyciela w placówce podczas trwania 

pandemii 
 

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

wskazujących na chorobę zakaźną. Nauczyciel i pracownik niepedagogiczny zobowiązany jest 

do codziennej samoobserwacji i pomiaru temperatury przed wyjściem do pracy oraz po 

zakończonej pracy, przed wyjściem do domu i zapisanie pomiarów w dokumencie znajdującym 

się w sekretariacie przedszkola.   

2. Do jednej grupy liczącej nie więcej niż 10 dzieci przydzielonych jest 2 nauczycieli oraz woźna 

lub pomoc nauczyciela.  

3. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości w kontaktach, tj. 2m.  

4. Nauczyciel zobowiązany jest do częstego dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym. 

5. Nauczyciel zobowiązany jest do częstego przypominania dzieciom o konieczności mycia rąk, 

a także do pomocy maluchom w dokładnym wykonywaniu tej czynności. Do wycierania dłoni 

używany tylko papierowych ręczników.  

6. Nauczyciele w trakcie wykonywania pracy w placówce są zaopatrzeni w środki ochrony, tj. 

maseczki, przyłbice   i rękawiczki. Zgodnie z wytycznymi GIS i MZ używanie ich na terenie 

placówki podczas pracy z dziećmi nie jest konieczne, dlatego decyzja o ich używaniu w takiej 

sytuacji należy do nauczycieli. Natomiast podczas konieczności kontaktów z innymi osobami 

dorosłymi / pracownikami / dyrektorem, konieczne jest noszenie maski oraz zachowanie 

minimum dystansu 2m.  

7. Dzieci w placówce przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych. Jeżeli rodzic zdecyduje 

inaczej, zobowiązany jest zaopatrzyć dziecko w te środki ochrony, pod warunkiem, że dziecko 

nauczone będzie korzystania z nich samodzielnie. W innym przypadku, w sytuacji strachu 

i obawy o życie i zdrowie dziecka, należy dziecko pozostawić w domu.   

8. Nauczyciele w placówce zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, w jakiej sytuacji jesteśmy 

oraz przedstawienia nowych zasad panujących w placówce (sposób dostosowany do wieku 

dziecka), jak:  

- częste mycie rąk,  

- nie wkładanie zabawek do buzi,  

- nie dotykanie rękoma twarzy, oczu i ust,  

- kichanie tylko w łokieć,  

- nie przytulanie się, nie dotykanie innych, nie podawanie na przywitanie dłoni,  

- bawienie się z zachowaniem bezpiecznej odległości  

9. Nauczyciel tak kieruje zabawą dzieci, aby nie dopuścić do większych skupisk dzieci w jednym 

punkcie sali.  

10. Na czas pandemii rezygnujemy z leżakowania. 

11. W czasie trwania pandemii rezygnujemy z mycia zębów, w czasie pobytu w placówce (wytyczne 

GIS).  

12. Wszystkie posiłki dziecko zjada w sali. Ważne jest, aby za każdym razem dziecko siedziało               

na swoim, oznaczonym miejscu.   

13. Nauczyciel nie organizuje żadnych wyjść poza teren przedszkola.  

 

  


