
…………………………                                                    Nekla, dn. 31.08.2020r.
       (pieczątka przedszkola)

Sporządził: Anna Czyżewska – dyrektor przedszkola

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 
/PRZY UWZGLĘDNIENIU WYTYCZNYCH GIS i MZ/

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ
 NA TERENIE PRZEDSZKOLA „Mali Einsteini” W NEKLI 

Podstawy prawne zapewniające bezpieczeństwo w przedszkolu przez dyrektora.
 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. 2019 poz. 

1239 z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem  COVID- 19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
         jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z  
        późn. zm.).
    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
        czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
        zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
     Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r – zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

Funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19
(Dz. U. z 2020r poz. 780, 781)

     Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 30 kwietnia 2020r. raz aktualizacja z dnia 4 maja 2020r.
w związku z otwarciem przedszkoli od 6 maja 2020r.            

§1.

Przedszkole sprawując opiekę nad dziećmi w trakcie trwania pandemii COVID- 19 
zobowiązuje się opierać swoją działalność na specjalnie przygotowanej wewnętrznej 
procedurze dotyczącej bezpieczeństwa dzieci. 
Procedura ta będzie dotyczyć wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci 
uczęszczających do przedszkola oraz dzieci – wychowanków przedszkola.
Jej celem jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby                 
COVID-19;
Procedury te określają działania, które minimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 
wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka 
związanego z zakażeniem.
Od 1 września 2020r. przedszkole będzie funkcjonować na specjalnych zasadach sanitarnych 
i rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola zobowiązani będą wypełnić specjalną 
Deklarację, stanowiącą załącznik nr 1. 



§ 2.

Przedszkole w czasie szczególnych  wytycznych dotyczących systemu sanitarnego umożliwi 
rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, 
podjęcie pracy zawodowej, a tym samym skorzystanie z usług przedszkola.
Przedszkole zapewni bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu ich w placówce
oraz poza nią /plac zabaw/. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno 
pod względem fizycznym jak i psychicznym.

§ 3.

Nauczyciele świadomi odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, znają zasady 
bezpieczeństwa obowiązujące aktualnie w placówce. W swoim postępowaniu kierują się 
troską o pełne bezpieczeństwo wychowanków, która  powinna być priorytetem wszelkich  
działań. 
Nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały 
wprowadzone. Komunikaty przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach 
poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku. 
Nauczyciele instruują i pokazują techniki właściwego mycia rąk.

Pracownicy pedagogiczni- nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora 
harmonogramu. Nauczyciel prowadzi zajęcia w ramach obowiązującego go tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w przedszkolu. 

Dyrektor może zmienić wymiar godzin nauczycielowi i innym pracownikom przedszkola.

§ 4.

Uczęszczające do przedszkola dzieci nie muszą stosować maseczek do zakrywania ust na 
terenie przedszkola. Pracownicy dla zapewnienia właściwej opieki dzieciom oraz ciągłości tej
opieki zaopatrzeni zostaną w środki ochrony osobistej potrzebne do bieżącego 
funkcjonowania /jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, fartuchy 
nieprzemakalne z długim rękawem/ i używać ich będą zgodnie ze swoją potrzebą i komfortem
pracy.

Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury 
dwa razy dziennie oraz zapisów wyniku na karcie monitorowania temperatury pracownika, 
stanowiącej  załącznik nr 4.

Liczebność dzieci w grupach powróciła do stanu z przed PANDEMII i wynosi 25 dzieci ,ale 
może zostać ograniczona z uwagi na bezpieczeństwo do ustalonej maksymalnie dzieci w 
danej grupie /na podstawie wytycznych GIS i MZ/
Ponadto dzieci będą przypisane do grupy a co za tym idzie sali. Wyjątek stanowić będzie czas
schodzenia się dzieci rano do godz.8.00 i rozchodzenia po godz. 15.00 – wówczas dzieci będą
wyjątkowo znajdowały się w jednej Sali z różnych grup /jednak nauczyciel zadba aby nie 
mieszały się one z sobą i przebywały w obrębie swoich kolegów i koleżanek z grupy/.



Opiekę nad dziećmi sprawował będzie jeden nauczyciel oraz w miarę możliwości dodatkowo 
pomoc nauczyciela – w miarę możliwości unikać będzie się rotacji opiekunów podczas 
sprawowania opieki nad dziećmi.

Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby miejsc do zapewnienia opieki dla 
dzieci oraz zmiany nauczyciela lub pracownika przydzielonego do opieki nad dziećmi w 
momencie gdy liczba pracowników pedagogicznych zostanie pomniejszona.

§ 5.

Do przedszkola uczęszczać może tylko zdrowe dziecko /rodzic zobowiązany jest 
przekazywać pracownikowi przedszkola na bieżąco wszelkie  informacje dotyczące stanu 
zdrowia dziecka/. 
Do przedszkola kategorycznie nie może uczęszczać dziecko, którego domownik odbywa 
kwarantannę!
W przypadku zauważenia zagrożenia zakażeniem epidemiologicznym – dziecko z 
podejrzeniem przenosi się do odizolowanego pomieszczenia /przygotowanego do tego 
pomieszczenia i stosuje odrębną PROCEDURĘ POSTĘPOWANIA NA WYPADEK 
STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  WYWOŁANEGO WIRUSEM COVID-
19, która stanowi odrębny dokument.

§6.

Dziecko wprowadzać będzie mógł tylko jeden rodzic/opiekun, który po uprzednim 
zdezynfekowaniu rąk będzie mógł wejść z dzieckiem do szatni i przemieścić się korytarzem, 
aby przekazać dziecko bezpośrednio do nauczyciela w sali. 
Przed wejściem do sali dziecko będzie dezynfekować ręce i będzie miało mierzoną 
temperaturę, której wynik zapisany zostanie na karcie pomiaru temperatury dziecka 
/stanowiącej załącznik nr 3/  
W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u 
dziecka, nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom  i informuje dyrektora o zaistniałej 
sytuacji.

Rodzice/opiekunowie przebywający w przedszkolu powinni mieć założoną maseczkę i 
jednorazowe rękawiczki i zobowiązani będą zachować od siebie wymaganą odległość /1,5 m/.

Rodzice/opiekunowie nie będą mieli możliwości wejść do sal, łazienek w budynku 
przedszkola oraz  na teren placu zabaw. 

§7.

Przy wejściach do przedszkola znajdować się będą dozowniki z płynami dezynfekującymi, 
jednorazowe rękawiczki oraz plakaty przedstawiające właściwą dezynfekcję rąk. 
Pracownicy przedszkola, rodzice/opiekunowie, osoby prowadzące dodatkowe zajęcia 
zobowiązani są bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu oraz w trakcie pracy do 



korzystania z tego rodzaju dezynfekcji i ochrony przed zarażeniem wirusem oraz częstego 
mycia rąk zgodnie z instrukcją.

Dla zachowania środków ostrożności  inne osoby z zewnątrz nie będą wpuszczane do 
przedszkola. 
Wszelkie kontakty z przedszkolem będą dostępne tylko telefonicznie bądź mailowo.

Dzieci z uwagi na bezpieczeństwo bezwzględnie nie mogą przynosić do przedszkola 
żadnych rzeczy czy swoich zabawek z domu.

§8.

Przedszkole będzie funkcjonowało w swoim rytmie godzinowym tj.: od godz.6.30 do 17.30., 
godziny pobytu dziecka w przedszkolu wynikać będą z podpisanej przez rodziców umowy 
korzystania z usług przedszkola. 

Jednak z zastrzeżeniem, iż dzieci do przedszkola będą musiały dotrzeć najpóźniej do godz. 
8.20 

§9.

Dzieci pod opieką nauczyciela będą mogły korzystać z istniejącego przy placówce placu 
zabaw i znajdującego się tam sprzętu zabawowo-sportowego / na placu zabaw w jednym 
czasie może znajdować się określona ilość dzieci – jedna grupa. 
Po skorzystaniu z placu przez dzieci danej grupy zostanie on poddany dezynfekcji bieżącej.

Sprzęt znajdujący się na placu zabaw będzie poddany dezynfekcji pełnej 1x dziennie oraz 
bieżącej po każdym wyjściu grupy z placu /poręcze, przeplotnie, huśtawki i ławki/.
Podobnie piaskownica, która zostanie zaopatrzona w świeży piasek, będzie dezynfekowana 
1x dziennie. 

Codziennie rano wyznaczona osoba nadal ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia 
ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. 

§10.

Nauczyciele wyjaśnią dzieciom zasady bezpieczeństwa obowiązujące obecnie w placówce, 
ustalą wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w sali. Zwrócą szczególną uwagę na 
bezpieczeństwo wykorzystywanych sprzętów i ich dezynfekcję przed oraz po użyciu przez 
dzieci. 
Zwracać będą szczególną uwagę na zasady przestrzegania higieny osobistej dzieci, dbania o 
zdrowie / wietrzenie sal przedszkolnych, zabawy rozwijające sprawność ruchową /
Nauczyciele zwrócą uwagę na unikanie organizowania się większych skupisk dzieci w 
jednym miejscu.



§11.

Przedszkole organizując wyżywienie dzieci zapewni niezbędne, zgodne z prawem warunki 
odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzone zostaną 
zasady szczególnej ostrożności, dotyczące dezynfekcji sprzętów i powierzchni. Ponadto 
pracownik zobowiązany jest do szczególnego przestrzegania zasad higieny osobistej i 
odpowiedniej dezynfekcji rąk, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w widocznym miejscu.
Posiłki dowożone w formie cateringu pozostawiane będą w odpowiednich pojemnikach do 
tego przeznaczonych i odbierane przez wyznaczoną do tego jedną osobę z personelu 
przedszkolnego, która wyposażona będzie w odpowiedni strój i środki ochrony osobistej.
Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, pracownik każdorazowo zakłada 
rękawiczki oraz maseczkę ochronną, zachowując dystans między dostawcą 2m.
Posiłki przygotowywane w przedszkolu będą w szczególnych i bezpiecznych dla zdrowia 
warunkach zgodnie z zaleceniami WHO, dotyczącymi produktów spożywczych.
Po każdorazowym dostarczeniu przez osobę za to odpowiedzialną przejdą etap czyszczenia, 
mycia, poddania obróbce, po użyciu resztki szczelnie zamykane. Jeśli rozpakowanie produktu
w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni 
myje/dezynfekuje opakowanie;

Po każdym posiłku blaty, krzesła i stoły będą poddane dezynfekcji. Naczynia i sztućce myte 
w zmywarce z odpowiednimi detergentami w temp. 60 stopni C.

Pracownik kuchni tylko przygotowuje posiłki i rozkłada na przeznaczonych do przewożenia 
żywności wózkach, które podstawia pod daną salę.
Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach. 
Posiłki dzieciom podają opiekunowie.
Pomoc nauczyciela dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, 
siedziska), przy których spożywane były posiłki.

§12

Zastosowane zostaną na terenie przedszkola specjalne środki bezpieczeństwa dotyczące 
dbania o czystość i higienę pomieszczeń, sprzętów i urządzeń.
Zabawki będą podlegać dezynfekcji dwa razy w ciągu dnia, podobnie urządzenia sanitarne z 
których dzieci będą korzystać.
Wykładziny dywanowe, przedmioty, których nie można dezynfekować w sposób tradycyjny –
będą dezynfekowane parowo za pomocą odkurzacza parowego firmy Karcher.

Inne przedmioty i  sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe 
zabawki - zostaną usunięte z sali.
Wyjątek stanowić będzie tylko grupa najmłodsza, gdzie dzieci z uwagi na swój wiek i 
przywiązanie do domu, będą mogły mieć jedną ulubioną pluszową zabawkę – poddaną 
dezynfekcji parowej w przedszkolu.  

Inne urządzenia tj. klamki, poręcze, włączniki światła dezynfekowane będą na bieżąco, 
każdorazowo krzesła, uchwyty.
Sale będą wietrzone, co najmniej raz na godzinę. 



Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego 
stwierdzono podejrzenie zakażenia. Pomoc nauczyciela czuwa także nad sprzątaniem i 
dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia.  /Instrukcja mycia i sprzątania
izolatki /

§13.

W przedszkolu funkcjonować będzie przygotowana wspólnie z rodzicami ścieżka szybkiej 
komunikacji. 
Umieszczone będą w widocznym miejscu potrzebne numery telefonów do: organu 
prowadzącego, dyrektora przedszkola, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r.

  



Załącznik nr 1 do  WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 
NA TERENIE PRZEDSZKOLA „Mali Einsteini” W NEKLI 

…………………………                                                                           ………………………
(pieczątka przedszkola                                                                                                                              ( miejscowość, data)     

Deklaracja rodziców

My, rodzice/opiekunowie prawni*    ……………………………………………………..
                                                                                                           (imiona i nazwisko rodziców) 

dziecka     …………………………………………         …………… /………………...
                                            (imię, nazwisko dziecka)                                                                 (wiek / grupa przedszkolna) 

uczęszczającego do Przedszkola „Mali Einsteini” w Nekli 
deklarujemy, że chcemy skorzystać z opieki przedszkolnej od nowego roku szkolnego 
2020/2021. Mamy świadomość  obowiązujących w obecnej chwili zasad dotyczących 
funkcjonowania dzieci w przedszkolu, związanych z zagrożeniem wirusem COVID-19.

Deklarujemy, iż nasze dziecko uczęszczać będzie do przedszkola od godz. 

…………………….. do godz. …...............................

i przebywać będzie w przedszkolu codziennie, zgodnie z umową.
Oświadczamy, również że zdajemy sobie w pełni sprawę z podjętych w przedszkolu działań 
zgodnych z WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 
NA TERENIE PRZEDSZKOLA „Mali Einsteini” W NEKLI. Zapoznaliśmy się z nią i 
zobowiązujemy do jej przestrzegania. 
Zdajemy sobie sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia powodowanego 
wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z placówek wychowania 
przedszkolnego w obecnym stanie epidemicznym. 
Dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażamy zgodę na objęcie naszego dziecka opieką 
w przedszkolu, nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego 
zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane 
z pobytem dziecka w tej placówce. 

Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała naszego dziecka : 
- przy wejściu i wyjściu z przedszkola dziecka ,
- w sytuacji zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów chorobowych.

Deklarujemy pełne zastosowanie się do wytycznych, zawartych w w/w dokumencie 
MEN, GIS i MZ oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez przedszkole, co może 
wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a 
także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i opiekunów przedszkola w tym 
zakresie, a w przypadku braku możliwości opieki nad naszym dzieckiem z powyższych 
przyczyn, nie będziemy zgłaszać roszczeń. 

…………………………………
Podpisy rodziców/opiekunów



Załącznik nr 2 do  WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI NA TERENIE
PRZEDSZKOLA „Mali Einsteini” W NEKLI 

KARTA POMIARÓW TEMPERATURY PRZY WEJŚCIU, W TRAKCIE
DNIA I PRZY WYJŚCIU PRACOWNIKA

Imię i nazwisko pracownika:…………………………………………
Data TEMPERATURA

PRZY WEJŚCIU
TEMPERATURA W

CIĄGNIU DNIA
TEMPERATURA
PRZY WYJŚCIU

PODPIS
DYREKTORA lub

osoby przez
niego

wyznaczonej

Uwagi



Załącznik nr 3 do  WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 
NA TERENIE PRZEDSZKOLA „Mali Einsteini” W NEKLI 

KARTA POMIARÓW TEMPERATURY PRZY WEJŚCIU, W
TRAKCIE DNIA I PRZY WYJŚCIU DZIECKA ORAZ W

RAZIE ZAOBSERWOWANIA NIEPOKOJĄCYCH
OBJAWÓW

Data:……………………………………….
Lp. Imię i nazwisko

dziecka
Temperatura
przy wejściu

Temperatura w
ciągu dnia-
mierzona w

razie
zaobserwowania

niepokojących
objawów

Temperatura
przy wyjściu

Podpis
pracownika

dokonującego
pomiar

Podpis
pracownika

dokonującego
pomiar 



Załącznik nr 4 do  WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI NA TERENIE
PRZEDSZKOLA „Mali Einsteini” W NEKLI

Dodatkowa instrukcja mycia, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń
w tym pomieszczenia do izolacji

Cel instrukcji: Celem niniejszej instrukcji jest przedstawienie sposobu sprzątania i mycia  
                          pomieszczeń Przedszkola.

Zakres stosowania: Procedura ma zastosowanie w trakcie sprzątania i mycia sal oraz innych
                                  pomieszczeń.

Osoba odpowiedzialna:

Za  poprawność  przebiegu  sprzątania  i  mycia  pomieszczeń  odpowiadają  wyznaczeni
pracownicy oraz w przypadku czyszczenia dużych powierzchni podłóg – zewnętrzna firma
sprzątająca

Sposób postępowania: 

 Po  każdym  zakończonym  dniu  pracy  należy  dokładnie  umyć  i  zdezynfekować
pomieszczenia 

 W celu zapewnienia skutecznego procesu mycia należy w pierwszym rzędzie usunąć z
pomieszczeń elementy, które utrudniają proces sprzątania (typu zabawki, stoły, krzesełka
itp.). 

 Następnie  pozamiatać  lub odkurzyć  pomieszczenie  z  dużą  dokładnością  nie  pomijając
żadnych zakamarków.

 Przygotować roztwór wodny ze środkiem myjąco – dezynfekującym i dokładnie umyć
powierzchnie mebli, a następnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia. 

 Następnie umyć i zdezynfekować płytki i posadzki
 Roztwór wody zmieniać każdorazowo po zabrudzeniu i bezwzględnie po zmianie obiektu

mycia
 Powierzchnie wykładzin poddać codziennie zabiegowi dezynfekcji parowej, podobnie jak

innych sprzętów, których nie można dezynfekować w sposób tradycyjny.
 W przypadku mycia urządzeń należy rozmontować w miarę możliwości wszystkie części

ruchome  i  każdą  z  osobna  umyć  i  zdezynfekować,  a  po  wyschnięciu  zamontować  z
powrotem.

 Między operacjami zmiany asortymentu zachować bezwzględny obowiązek zapewnienia
higieny procesów poprzez skuteczne zabiegi mycia i dezynfekcji.

 Środki o właściwościach myjąco – dezynfekujących posiadają atest PZH i są zmieniane ze
wskazaną częstotliwością.

 Po zakończeniu czynności mycia i dezynfekcji preparaty myjąco – dezynfekujące i sprzęt
należy umieścić w miejscu do tego wyznaczonym

 Dokonać odpowiednich zapisów w kartach kontroli  sprzątania.  Wpisu dokonuje osoba
sprzątająca.
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