
 

 

Procedura organizacji zajęć w oddziałach przedszkolnych 

§ 1 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie  

lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze  

do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

5. Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w wyznaczonej sali. W PSP  

w Mazowszanach jest to sala nr 16. 

6. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie, wychowawcy oddziałów       

przedszkolnych. 

7. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 

8. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 

dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 

powierzchnia  pomieszczenia zbiorowego pobytu ulega odpowiedniemu zwiększeniu 

na każde kolejne dziecko, z tym że: 

 powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, 

jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, 

 powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, 

jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie; 

9. W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć 

wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.), należy je 

dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.  



10. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 

przedmiotów i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy to dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w szczego lnos ci z niepełnosprawnos ciami. W takich 

przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich 

zabawek innym, natomiast rodzice i opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne 

czyszczenie, pranie i dezynfekcję zabawki.  

11. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć.  

12. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która 

uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Godziny pracy 

poszczególnych oddziałów ustalą w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły wychowawcy.  

13. Wychowawcy oddziało w przedszkolnych powinni zachowac  dystans społeczny 

między sobą, w kaz dej przestrzeni placo wki, wynoszący minimum 1,5m. 

14. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placo wki mają 

zachowac  dystans społeczny w odniesieniu do pracowniko w podmiotu jak 

 i innych dzieci i ich rodzico w wynoszący minimum 2m. 

15. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce 

rodzice/opiekunowie za zgodą dyrektora  mogą przebywać  na terenie placówki  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Ilość rodziców i opiekunów dzieci  

na adaptacji, jak zaznacza sanepid, należy ograniczyć do niezbędnego minimum.  

16. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych, sugerując chorobę zakaźną.  

17. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.  

18. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.  

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.  Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka- 

aktualne numery telefonów do dwóch opiekunów.  

21. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w pomieszczeniu służbowym 

pracowników obsługi. 



22. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych.  

23. Jes li dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby nalez y je 

odizolowac  w odrębnym pomieszczeniu (gabinet lekarski) i niezwłocznie 

powiadomic  rodzico w/opiekuno w w celu pilnego odebrania dziecka  

z placo wki. 

24. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

podmiotu, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.  

25. Sprzęt na placu zabaw  powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu  

lub dezynfekowany. 

26. Nie należy organizować wyjść poza teren placówki. 

§ 2 

               Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1) W wiatrołapie budynku umieszczono płyn do dezynfekcji. Wszystkie osoby  

dorosłe,  wchodząc do placo wki,  mają obowiązek dezynfekcji rąk. 

2) Wszystkie osoby wchodzące do budynku mają obowiązek posiadac  rękawiczki 

oraz zakrywac  usta i nos. 

3) Wychowawcy oddziało w przedszkolnych oraz dzieci muszą regularnie myc  ręce 

wodą z mydłem, zwłaszcza po przyjs ciu do placo wki, przed jedzeniem  

i po powrocie ze s wiez ego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. 

4) Wychowawcy oddziało w przedszkolnych oraz pozostali pracownicy muszą     

posiadac  indywidualne s rodki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, maseczki 

na usta i nos, a takz e fartuchy z długim rękawem. 

5) W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych muszą znajdowac  się plakaty                     

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem  

do dezynfekcji rąk- instrukcje. 

 


