
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W MAŁYM PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU  

od dnia 6 maja 2020 r., zgodne z: 

z wytycznymi przeciwepidecznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 

2020 r. 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na 

podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r.poz. 322, 374 i 567) 

Organ prowadzący „Niepubliczne Małe Przedszkole i Żłobek”: Centrum Twórczej 

Edukacji Sp z.o.o., ul: Apartamentowa 12A, 02-495, Warszawa. 

 Zgodnie z decyzja Premiera o otwarciu przedszkoli i żłobków od dnia 06.05.2020 r., organ 

prowadzący wdraża procedurę bezpieczeństwa, która określa reżim sanitarny funkcjonowania 

Placówki w czasie pandemii. Korzystanie z opieki Placówki jest dobrowolne z 

uwzględnieniem pierwszeństwa dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb 

mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Środki ochrony osobistej 

Organ prowadzący zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania 

Placówki, jest zobowiązany wyposażyć pracowników w indywidualne środki ochrony 

osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice. Ustala szybki sposób 

komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji 

podejrzenia zakażenia. 

Organ prowadzący zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej 

w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny oraz wspiera 

dyrektora Placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców 

i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego 

(tzw. cateringu). 

Organizacja grup przedszkolnych 

Dyrektor Placówki - zgodnie z wytycznymi - ma od 6 maja br. zorganizować zajęcia dla 

dzieci. Grupy będą przebywać w wyznaczonych stałych salach. Do grup będą 

przyporządkowani ci sami opiekunowie. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i 

zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m² na jedno dziecko i każdego opiekuna. 

W grupie będzie przebywać do 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach 2 więcej. 

Przy wejściu do Placówki każde dziecko będzie miało mierzoną temperaturę.                        

W sali, w której przebywa grupa dzieci zostaną usunięte zabawki i sprzęty, których nie można 

skutecznie dezynfekować.                                                                                                  

Dzieci nie mogą wnosić do przedszkola zabawek i przedmiotów spoza Placówki.                      

Sale, w których przebywają dzieci będą wietrzone co godzinę lub częściej w razie potrzeby. 

Codzienne zabawy ruchowe oraz gimnastyka odbywać się będą przy otwartych oknach. 

Nauczyciel powinien zachować dystans społeczny wynoszący co najmniej 1,5m.                      

Organizacja pracy Placówki zakłada brak możliwości spotykania się ze sobą poszczególnych 

grup, nie będą funkcjonowały „grupy zbiorcze”. Dzieci będą wychodziły na przedszkolny 

plac zabaw z zachowaniem zmianowości grup.       



Dyrektor Placówki ogranicza przebywanie w Placówce osób z zewnątrz. Przy ewentualnych 

kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków, musi zadbać o zachowanie 

dodatkowych środków ostrożności. 

Dezynfekcja rąk przed wejściem do Placówki 

Przy wejściu do Placówki zostaną umieszczone dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, tak, 

aby możliwe było skorzystanie z dezynfekcji. W pomieszczeniach budynku z 

uwzględnieniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, zostaną wywieszone plakaty 

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do ich 

dezynfekcji. 

Dezynfekcja placu zabaw  

Zgodnie z wytycznymi dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejącego 

na terenie Placówki placu zabaw, który będzie podlegał codziennej dezynfekcji sprzętu.  

Dezynfekcja Placówki i organizacja w Placówce 

Dyrektor zapewnia sprzęt i środki higieniczne oraz dezynfekujące, codziennie kontroluje 

prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników 

światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 

i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

Dyrektor przygotował procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

i skutecznie poinstruował pracowników, jak należy je stosować. Dyrekcja przeprowadziła   

spotkania z pracownikami, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również 

dotyczącą ich samych. Do Placówki nie mogą przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, 

którzy są chorzy lub pracują w innych placówkach oświatowych lub poradniach 

pedagogiczno-psychologicznych, gdzie mają kontakt z dziećmi. 

Dyrektor Placówki nie angażuje w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników 

powyżej 60. roku życia, a także w miarę możliwości unika rotacji nauczycieli podczas 

sprawowania opieki nad dziećmi. 

Dyrektor ogranicza przebywanie w Placówce osób trzecich do niezbędnego minimum z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

Dyrektor zapewnia odpowiednią ilość termometrów do pomiaru temperatury dzieci oraz ich 

dezynfekcję. 

Dyrektor zapewnia izolację dziecka chorego w izolatorium, po czym umożliwia niezwłoczne 

powiadomienie jego rodziców/opiekunów prawnych. 

Personel Placówki zostanie wyposażony w indywidualne środki ochrony osobistej. 

Do pracy w Placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów choroby 

zakaźnej. 

Do odwołania nie będą odbywać się zajęcia dodatkowe, by osoby z zewnątrz nie przebywały 

w Placówce. 

Czas otwarcia Placówki zostanie ograniczony do 10 h. Placówka będzie czynna w godzinach 

07:00 – 17:00.  

Placówka przygotowała wewnętrzną procedurę postępowania na wypadek zakażenia 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. 

 



Pomieszczenie do izolacji osoby chorej 

Dyrekcja wyznacza i przygotowuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. W Placówce funkcje izolatki będzie spełniała sala do 

zajęć indywidualnych – „gabinet pedagoga / logopedy”, w której zostaną umieszczone 

numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych. 

Spożywanie posiłków 

Dyrekcja organizuje spożywanie posiłków uwzględniając zasadę zmianowości, tak, aby nie 

narażać wychowanków na niepotrzebny kontakt z dziećmi z pozostałych grup. Dodatkowo 

zostaną wprowadzone zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie ze 

specjalistycznych  płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.  

Obowiązki nauczycieli przedszkolnych 

Zgodnie z wytycznymi nauczyciele mają: 

- wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Placówce i dlaczego 

zostały wprowadzone,  

- nie organizować wyjść poza teren Placówki, np. spaceru do parku,  

- zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji,  

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

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

 - unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, 

- w miarę możliwości zachować dystans społeczny. 

Obowiązki Rodzica/opiekuna prawnego 

Rodzice wchodzą do Placówki z zachowaniem dystansu 2 m od reszty rodziców/opiekunów 

prawnych oraz personelu Placówki zachowując zasady higieny (zakryty nos i usta oraz 

obowiązkowa dezynfekcja rąk, na rękach rękawiczki). Rodzice/opiekunowie prawni mogą 

przebywać w Placówce jedynie w wyznaczonych miejscach. 

Rodzic/opiekun prawny, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu 

w Placówce, ma przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 

Ma zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust 

podczas drogi do i z Placówki. MEN przypomina, aby do Placówki przyprowadzane były 

dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych.  

Rodzic/opiekun prawny nie przyprowadzi dziecka do Placówki, jeżeli przynajmniej jeden z 

domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji. 

Rodzic/opiekun prawny przyprowadzi do Placówki dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych. 

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą przysłać swoje dziecko od dnia 6 maja 2020r. lub 

w terminie późniejszym, są proszeni o przesłanie z minimum jednodniowym wyprzedzeniem 

informacji na adres mailowy: male-przedszkole@wp.pl o treści: 

 

My, niżej podpisani (imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych), rodzice/opiekunowie 

prawni dziecka (imię nazwisko dziecka), zgłaszamy chęć objęcia opieką przez "Małe 

Przedszkole i Żłobek" naszego dziecka od dnia ...........2020 r. 



Dziecko jest przyprowadzane /odbierane z Placówki przez osoby zdrowe. 

Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na pomiar temperatury u dziecka przy wchodzeniu do 

Placówki i w trakcie dnia. 

 

 

 


