
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU 

 
 Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej 

 Dzieci są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej  

 Dzieci do 5. roku życia są dowożone do przedszkola przez rodziców/prawnych 

opiekunów 

 Dzieci od 5. roku życia mogą korzystać z dowozów szkolnych 

 Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mogą 

wchodzić z dziećmi do przedszkola,  zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi 

 Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki w szczególności 

zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym 

 W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego – pierwszy tydzień – tylko 

rodzice/opiekunowie dzieci nowoprzyjętych będą mogli towarzyszyć dziecku do momentu 

wejścia dziecka na salę z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa). 

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

przedmiotów lub zabawek. 

 Przy wejściu do budynku przedszkola, w „przedsionku”, zamieszczona jest informacja 

o obowiązku dezynfekowania rąk (dzieci w wieku przedszkolnym nie mogą 

dezynfekować rąk) oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.  

 Rekomenduje się, aby dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej 

kolejności  myły ręce wodą z mydłem. 

 Przedszkole posiada termometr bezdotykowy mierzona jest temperatura dziecka (rodzic 

wyraża zgodę). 

 Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, izoluje 

wychowanka w odrębnym pomieszczeniu (izolatka - sala nr 92), zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób i wyznacza osobę do  opieki. Niezwłocznie powiadamia 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z przedszkola (rekomendowany 

własny środek transportu). 

 Celem zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka rodzic 

w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2, wpisuje numer telefonu, pod którym jest 

dostępny. Jeżeli opiekun/rodzic dziecka nie jest w stanie odebrać telefonu  

 z przedszkola, powinien pilnie oddzwonić. 

 Ograniczone zostaje przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, 

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

jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

 Do grupy przyporządkowani są opiekunowie grup. 

 Grupa przedszkolna i jej opiekun przebywa w wyznaczonej sali. 

 W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która 



uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny 

przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze). 

 Z sali, w której przebywają dzieci usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Usunięte zostały wszystkie zabawki 

pluszowe itp. 

 Zabawki i pomoce wykorzystywane podczas zabawy, zajęć z dziećmi (piłki, skakanki, 

obręcze itp.) są dokładnie myte, czyszczone i dezynfekowane. 

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

 Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w 

salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.  

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów,  aby 

dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

 Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być 

zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, 

maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. przy 

przeprowadzaniu zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

 Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.  

 Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

 Dzieci będą przebywać na świeżym powietrzu na terenie przedszkolnego placu zabaw, 

przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup, a sprzęt na placu 

zabaw lub boisku jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

 Dla zapewnienia ograniczenia stykania się ze sobą poszczególnych grup ustala się 

godziny zabawy na placu zabaw przedszkola: 

a) poniedziałek – 10.00 do 10.30 – grupa 0a, 11.00 do11.30 – grupa 0b, 

b) wtorek –10.00 do 10.30 – grupa 0a, 11.00 do11.30 – grupa 4 – latki, 

c) środa - 10.00 do 10.30 – grupa 5-latki, 11.00 do11.30 – grupa 3 – latki, 

d) czwartek  –10.00 do 10.30 – grupa  4 latki, 11.00 do11.30 – grupa 5-latki, 

e) piątek – 10.00 do 10.30 – grupa 3-latki, 11.00 do11.30 – grupa 0b. 

 Opiekunowie grup zachowują dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m. 

 Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi i personelem opiekującym się 

dziećmi. 

 Spożywanie posiłków odbywa się w stołówce z podziałem na grupy:  

                   śniadanie: 

                  grupa I – 5 - latki i 6 – latki (0a, 0b) - 8.30 - 8.50, 



                  grupa II - 3 i 4 latki  - 8.55 - 9.15;  

                   obiad:  

                   grupa I – 3 i 4 latki - 12.00 - 12.15, 

                   grupa II - 5 i 6 latki (0a, 0b) - 12.20 - 12.35. 

 Po spożyciu posiłku i uprzątnięciu naczyń po każdej grupie stoliki i krzesła zostają umyte 

i zdezynfekowane. 

 
 


