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PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU  
W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. (czwarta 
aktualizacja) 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 r. o Pańs twowej 
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374,i 567 i 1337) 

I. ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU: 

1. Jedna grupa dzieci w miarę możliwości  przebywa w wyznaczonej i stałej sali (wyjątek 
może stanowić czas schodzenia i rozchodzenia się dzieci). 

2.  Do grupy w miarę możliwości  organizacyjnych przyporządkowani są ci sami 
opiekunowie. 

3. W grupie może przebywać do 25 dzieci.  
4. Zapewnia się  w miarę możliwości taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie 

się ze sobą poszczególnych grup dzieci. 
5. W przedszkolu organizuje się opiekę nad dziećmi  w 3 grupach. Godziny pracy 

nauczycieli w poszczególnych grupach:  
Grupa I Misie (2,5-3latki) :   5.30 – 15.30 (do 25 dzieci);  

Grupa II  Tygryski (4-latki) : 7.30 – 14.30 (do 15 dzieci);  

Grupa III  Sówki (5-6-latki) : 7.00 – 16.30 (do 25 dzieci);  

6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany, lalki itp.). Jeżeli do 
zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je 
dokładnie czyścić lub dezynfekować. Pomoce plastyczne należy podpisać i 
indywidualnie przydzielić każdemu dziecku. 

7. Każde dziecko podczas pobytu w sali musi mieć przyporządkowane stałe miejsce przy 
stoliku. 

8. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. 

9. Rodzic/opiekun wyraża pisemną zgodę na pomiar temperatury dziecka w każdej 
sytuacji, która budziłaby podejrzenie o pogorszeniu stanu zdrowia lub w razie 
konieczności codzienny w momencie wejścia do przedszkola. Termometr bezdotykowy 
należy zdezynfekować przed użyciem go w innej grupie. W przypadku posiadania 
innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, zachodzi konieczność jego 
dezynfekcji po każdym użyciu. 

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

także w czasie zajęć. 

11. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie podmiotu, 

przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich, zmianowości grup zgodnie z 

harmonogramem lub w wydzielonych strefach dla danej grupy. Sprzęt powinien być 

regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub  dezynfekowany, przy braku takiej 

możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem taśmą ostrzegawczą.  

12. Nauczyciele i pracownicy w szczególnych sytuacjach kontaktu z rodzicami/opiekunami 
mają zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m. 

13. Dzieci uczęszczające do przedszkola obligatoryjnie korzystają z posiłków 

przypadających na czas ich pobytu w placówce (zgodnie z zapisem w karcie zgłoszenia 

z okresu rekrutacji lub dokonanej korekty po zgłoszeniu tego faktu dyrektorowi 

przedszkola drogą elektroniczną najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego tę 

zmianę i jest możliwa jedynie w okresach miesięcznych. Wyjątek stanowi m-c wrzesień 

zmiany przyjmujemy do 4 września. 
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14. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym 

się dziećmi. 

15. Nauczyciele i personel pomocniczy powinni zachować dystans społeczny między sobą, 

w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. 

16. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z 

rodzicami/opiekunami dziecka.  

17. 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. 

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

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe i dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

19. W przypadku gdy powiat na terenie którego znajduje się przedszkole zostanie objęte 

żółtą/ czerwoną strefą: wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do noszenia 

maseczek.  

20. W przypadku, gdy powiat na terenie którego znajduje się przedszkole, zostanie objęte  

czerwoną strefą wprowadza się obowiązkowy pomiar temperatury pracowników przy 

wejściu do placówki. Przy temperaturze 37,50C pracownik/ dziecko nie może zostać 

wpuszczony na teren placówki. 

 
II.  PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA : 

 
1. Do przedszkola może być przyprowadzane wyłącznie dziecko zdrowe, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, gorączka, 
wysypka, duszności i inne niepokojące objawy chorobowe).  

2. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane do/z przedszkola przez wyłącznie 
jednego, zdrowego, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (katar, 
kaszel, gorączka, duszności i inne niepokojące objawy chorobowe) rodzica/opiekuna 
prawnego lub osobę upoważnioną na piśmie przez rodzica/prawnego opiekuna 
zapewniającego dziecku pełne bezpieczeństwo.   

3. Nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa osoba na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola po 
wejściu na klatkę schodową  przedszkola mają obowiązek zasłaniania  nosa i ust  
zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych 
dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.  

5. Przy wejściu do przedszkola dziecko w razie konieczności może mieć mierzoną 
temperaturę, która nie może być wyższa niż 37,5ºC. 

6. Rodzic przekazuje dziecko dyżurującej osobie w drzwiach przedszkola. 
7. Wyznaczeni pracownicy pomogą dzieciom w czynnościach samoobsługowych w szatani 

i w dojściu do sali. 
8. Rodzic w sytuacji koniecznej za zgodą dyrektora lub innej osoby upoważnionej może 

wejść do budynku przedszkola ale tylko w obszarze  wejścia głównego, wówczas 
Rodzic/opiekun ma obowiązek zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i 
nosa ( środki ochrony indywidualnej rodzic zapewnia we własnym zakresie). Po wejściu 
do placówki należy dodatkowo zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy 
drzwiach wejściowych. 

9. W początkowym okresie (okres adaptacji dziecka) rodzic/prawny opiekun dziecka z 
grupy najmłodszej może wejść z dzieckiem do wyznaczonej części wspólnej podmiotu, 
z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego 
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rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m., przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 
wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe (własne, 
dezynfekowane w wejściu) lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie 
przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Rodzic/opiekun 
sprawnie opuszcza teren podmiotu (czekają inni rodzice z dziećmi). Należy ograniczyć 
dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w 
przedszkolu do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu 
społecznego co najmniej 1,5 m. Dyrektor przedszkola określa czas trwania okresu  
adaptacji do niezbędnego minimum.  

10. Kartę elektroniczną odbija pracownik odbierający lub wydający dziecko.  
11. Dziecko nie może zabierać ze sobą do i z placówki niepotrzebnych przedmiotów i 

zabawek.  
12. Rodzice dziecka są zobowiązani do każdorazowego i natychmiastowego odbierania 

telefonu od pracowników przedszkola, regularnego odbierania wiadomości 
przesyłanych drogą elektroniczną oraz niezwłocznego, pilnego odebrania dziecka z 
przedszkola, jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby. 

13. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, pracowników przedszkola oraz rodziców i innych 
bliskich naszych przedszkolaków rekomendujemy przyprowadzanie i odbieranie dzieci 
w godzinach pracy nauczycieli danej grupy. Wówczas możemy uniknąć kontaktów 
między dziećmi w salach innych grup. 
Dzieci przyprowadzone wcześniej lub zostające dłużej  nauczyciel  przekaże pod opiekę 
nauczyciela do grupy, która w tym czasie sprawuje opiekę nad innymi dziećmi. 

14. Czas schodzenia dzieci od 5.30 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie 
będzie przyjmowane do przedszkola.  

    Wyjątek stanowią dzieci najmłodsze, które przechodzą okres adaptacji, ich czas 
schodzenia może zostać wydłużony do godz. 9.00 (tylko w tym czasie 
rodzic/opiekun może wejść z dzieckiem do wyznaczonej części wspólnej 
podmiotu) . Jeżeli dziecko jest gotowe wejść do przedszkola pod opieką 
pracownika przedszkola wówczas czas schodzenia od 5.30 do 8.30 

15. Czas rozchodzenia dzieci, które zapisane są do czasu obiadu w przedszkolu od 12.00 
do 12.30. Czas rozchodzenia dzieci, które korzystają z pełnej oferty od 14 00 do 16 30. 

     

III.  HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I 

POWIERZCHNI 

1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz                             

z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do 

przedszkola. 

2. Pracownicy podczas pracy zobligowani są do: 
a) dezynfekcji dłoni; 
b) stosowania w razie konieczności środków ochrony osobistej tj. maseczki na usta 

i nos, jednorazowe rękawiczki,  oraz fartuch z długimi rękawami (w przypadku 
przeprowadzania czynności higienicznych, działań z osobami podejrzanymi o 
zakażenie); 

3. Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby 

rodzice/opiekunowie (dotyczy osób upoważnionych przez dyrektora przedszkola)  

dezynfekowali dłonie przy wejściu do przedszkola, zakładali rękawiczki ochronne oraz 

zakrywali usta i nos. 
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4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po 

skorzystaniu z toalety. 

5. Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny za codzienne prace porządkowe ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, ciągów komunikacyjnych, 

łazienek, toalet (bieżąca dezynfekcja), szatni itp. Odpowiada także za dezynfekcję 

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

stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach oraz za dezynfekcję zabawek i innych 

przedmiotów używanych przez dzieci. 

6. Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, 

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

blatów w salach, klawiatury, włączników prowadzi dyrektor przedszkola lub osoba 

upoważniona (karty monitoringu). 

7. 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, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących 

do dezynfekcji. 

8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

IV. PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW 

1. W pomieszczeniach kuchni znajduje się wyłącznie personel kuchni i intendent. 
2. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel 
kuchenny zobowiązany jest do: 

a) stosowania środków ochrony osobistej, 
b) utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, 
c) mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 oC lub  

wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców. 
3. Towar odbiera intendent lub inny wyznaczony pracownik. 
4. Dostawcy dostarczają  przywieziony towar z zachowaniem wszelkich środków 

bezpieczeństwa (rękawiczki jednorazowe, osłona ust i nosa), nie wchodząc na teren 
przedszkola.  

5. Po odbiorze towar zostaje poddany wstępnej dezynfekcji: mycie opakowań, produktów. 
6. Po dezynfekcji towar zostaje wydany do kuchni lub do magazynu. 
7. Personel kuchni podczas wykonywania swojej pracy zachowuje stosowną odległość - 

dystans minimum 1,5 metra, a jeśli to niemożliwe stosuje środki ochrony osobistej 
(osłona ust i nosa). 

8. Personel kuchenny nie opuszcza kuchni i nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem 
opiekującym się dziećmi. 

9. Miejscem spożywania posiłków są stałe sale danej grupy, które obsługują i 
przygotowują do konsumpcji wyznaczeni przez dyrektora pracownicy. 

10. Po przygotowaniu, posiłki są przekazywane przed sale danej grupy. Posiłki do sali na 
wózku kelnerskim dostarcza wyznaczony pracownik, który  najpierw dokonuje 
dezynsekcji uchwytów wózka.  

11. Każdorazowo przed rozpoczęciem wydawania posiłku jak i po  zakończeniu konsumpcji 
wyznaczony pracownik wykonuje czynności porządkowe z uwzględnieniem czynności 
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dezynfekcyjnych powierzchni wyposażenia sali /stoliki, krzesła, podłoga/ oraz realizuje 
wietrzenie pomieszczenia. 

12. Po zakończonym posiłku wózki z naczyniami odwożone są pod zmywalnię. Pracownik 
kuchni przeprowadza czynności dezynfekujące uchwytów wózka przed wprowadzeniem 
go do zmywalni. Wszystkie naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem 
detergentu, w temperaturze minimum 600 lub są wyparzane. W zmywalni naczyń może 
przebywać maksymalnie dwóch pracowników kuchni lub inny wyznaczony pracownik.  

13. Przeprowadzając czynności dezynfekcyjne należy ściśle przestrzegać zaleceń 
producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 
przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących 
do dezynfekcji. 

14. Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, 

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

blatów w salach, klawiatury, włączników prowadzi dyrektor przedszkola lub osoba 

upoważniona (karty monitoringu). 

 
V. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA. 

 
Podstawowe definicje:  

      a) symptomy – gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem;  
b) wyznaczony pracownik – pracownik, któremu powierzono działanie izolacyjne;  
c) wydzielony obszar lub  pomieszczenie/a wyznaczone do izolacji miejsce, 

osoby/osób podejrzanych o zakażenie wirusem COVID-19, doposażone jest w 
środki ochrony oraz środek dezynfekujący. 

 

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

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie (wyznaczone miejsce w korytarzu  lub sali zabaw grupy, z której jest 

dziecko ), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania 

objawów chorobowych. 

3. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora 

przedszkola. 

4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce 

informuje rodziców bądź opiekunów. 

5. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce  do czasu przyjazdu 

rodziców. 

 

 

VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19                                                

U PERSONELU PODMIOTU: 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni 

 przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z 
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lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą 

być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora 

przedszkola. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy.  
3. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)W razie zaleceń państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek.  

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki stosuje  się 

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

6. Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje 

wyznaczony przez dyrektora pracownik. 

7. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gov.pl/web/gis 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

VII. SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA W 
PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECKA ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM 

OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU 
 

1. W przypadku zauważenia objawów: 
 gorączka powyżej 37,5oC 
 - kaszel 
 - duszności 

należy zawiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka – jak najszybciej. 
 2. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w 
przygotowanym miejscu do izolacji. Dziecko pozostawać będzie pod opieką 
wyznaczonego pracownika. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju 
ochronnego (maska, przyłbica, rękawiczki jednorazowe i ewentualnie kombinezon). 
Zalecana  odległość od dziecka – 2m.  
3. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Sanepid oraz organ prowadzący 
4. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują 
decyzję o dalszym postępowaniu. 
5. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z Sanepidem, organem 
prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników 
przedszkola. 
6. Umieszcza się w widocznym miejscu ( w pobliżu aparatów telefonicznych)  
potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 
medycznych . 
 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/gis
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NUMERY ALARMOWE 
 

Lp. Nazwa jednostki Nr telefonu   
     

1 PSSE Bielsko-Biała 
504 022 816, 514 122 992,  

663 854 667 
  

    

2 POGOTOWIE RATUNKOWE 999; 32 215 22 00  

3 Ogólnopolski nr alarmowy 112  

4 Dyrektor PP9 601 196 184  

5 
Zespół Obsługi Placówek 
Oświatowych 32 214 48 60; (Sekretariat)  

6 

Kuratorium Oświaty w 
Katowicach Delegatura 
Bielsko-Biała 

(Sekretariat) 
 33 822-04-23, 
33  822-87-58, 
33  812-26-45,   

 

 

 
 
VIII.          PRZEPISY KOŃCOWE 
 

1. Procedura obowiązuje w   Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Czechowicach –
Dziedzicach w czasie trwania epidemii covid-19 od dnia 01 września 2020 r. do 
czasu jej odwołania. 

2. Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego 

jej przestrzegania i  stosowania. 

3. Procedura może ulec aktualizacji w sytuacji zmian aktów prawnych. 

 
 
 
 
 
 


