
PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W 
CZASIE PANDEMII COVID-19 

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. 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 Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) 

 

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU: 

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy 

wyznaczeni stali nauczyciele. Nauczyciele zachowują dystans w każdej  

przestrzeni wynoszący 1,5m. 

2. W grupie może przebywać do 12 dzieci. (1 dziecko na 4 m2). Rodzeństwo 

przebywa 

w jednej grupie. 

3. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci nie leżakują i nie myją zębów. 

4. Z sali w której przebywa grupa dzieci zostały  usunięte przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe 

zabawki, książki, puzzle, gry planszowe, dywan). Wyposażenie sali, zabawki 

i sprzęt są dezynfekowane. 

5. Dziecko nie przynosi  do przedszkola i nie wynosi z  przedszkola żadnych  

przedmiotów lub zabawek. 

6. Dziecko będzie miało mierzoną temperaturę przy wejściu do przedszkola, a 

następnie po śniadaniu. Rodzic/ opiekun wyraża zgodę na mierzenie 

temperatury (zał. nr 1). 

7. Sale zajęć wietrzone są nie rzadziej niż  raz na godzinę.  

8. Organizacja pracy w przedszkolu uniemożliwi stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci. 

9. Personel pomocniczy nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi. 

10. Na teren przedszkola nie wpuszcza się osób trzecich. 

11. W przedszkolu znajduje się termometr bezdotykowy. 

12. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie 

przedszkola. Grupy przebywają  w wydzielonych sektorach z zachowaniem 

maksymalnej odległości. 



13. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu 

lub dezynfekowany.  

14. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola. 

15. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, dziecko 

będzie  odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (izolatce), z zapewnieniem 

minimum 2 m odległości od nauczyciela. Przedszkole niezwłocznie 

powiadomi rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z 

przedszkola. 

16. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, Rodzic zobowiązany jest do 

odbierania telefonów z przedszkola. 

17. Rodzic który zadeklarował pobyt dziecka w przedszkolu zobowiązany jest w 

przypadku jego nieobecności poinformować o tym fakcie przedszkole. 

18. Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia przynajmniej na tydzień przed 

terminem powrotu dziecka do przedszkola. 

19.  W okresie obowiązywania procedury przyjmowane są w pierwszej kolejności 

dzieci: pracowników systemu opieki zdrowotnej, pracowników służb 

mundurowych, pracowników handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych 

realizujących zadania z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID- 19, osób samotnie wychowujących dziecko, których rodzice oboje 

pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieka w domu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA: 

1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7:00 do 8.30. Po godzinie 

8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola. 

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola 

mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników 

podmiotu  

jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

3. Dziecko przyprowadza / odbiera 1 rodzic/ opiekun prawny. 

4. Rodzice nie wchodzą z dziećmi do budynku przedszkola. Rodzic zdejmuje 

dziecku osłonę nosa i ust ,zabiera ją ze sobą. Dzieci odbierane są przed 

drzwiami wejściowymi przez nauczyciela. 

5. Rodzice nie wchodzą do budynku przedszkola. 

6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci muszą mieć zakryte  

usta i nos. 

7. Dziecko odbierane jest od rodzica i wprowadzane do grupy przez nauczyciela. 

8. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, z temperaturą 

poniżej 37stopni Celsjusza , bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną. 

9. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe  

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

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

11. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby 

rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do 

pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

12. Dzieci można odbierać z przedszkola od godziny 13.00 do 17.00. Budynek 

przedszkola jest zamknięty, aby odebrać dziecko należy skorzystać z dzwonka. 

Rodzic oczekuje na dziecko zachowując dystans społeczny. Dziecko, gotowe 

do wyjścia, do rodzica przyprowadza nauczyciel. 

 


