
 

PROCEDURA NR 10 

DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI  

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ 

 

 

Procedura służy zapewnieniu dzieciom i pracownikom przedszkola  pełnego bezpieczeństwa  

w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. 

Zakres procedury: 

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola 

1. Przedszkole pracuje w godz. od 700 do 1700 

2. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola 

w czasie epidemii COVID-19 ponoszą rodzice i opiekunowie. 

3. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola 

odpowiadają rodzice.  

4. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola muszą zabezpieczyć się 

w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dziecka  

z przedszkola. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz 

przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach 

bezpośrednich. Przed wejściem do przedszkola zobowiązane są zdezynfekować ręce płynem 

do dezynfekcji umieszczonym przy wejściu do budynku. 

5. Obowiązują dwa wejścia do przedszkola: 

a. Wejście od ulicy Modlińskiej dla grup: Biedronki, Wiewiórki, Zajączki, Pszczółki  

i Sówki. 

b. Wejście od strony ulicy Parkowej dla grup: Liski, Motylki, Misie, Rybki i Jeżyki. 

6. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe. 

7. Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem z domu i nie 

przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli pojawiły się objawy chorobowe sugerujące 

infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, kichanie, gorączka, ogólne złe 

samopoczucie). 

8. Rodzice nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś 

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować 

się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

9. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu 

wszystkim dzieciom osoba odbierająca dziecko odmawia przyjęcia do przedszkola 



 

dziecka, u którego widać objawy infekcji. 

10. Rodzic z dzieckiem oczekuje przed budynkiem przedszkola z zachowaniem odstępów  

1,5 m na przekazanie dziecka pracownikowi przedszkola. 

11. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu 

wszystkim dzieciom i pracownikom dokonuje się obowiązkowego pomiaru temperatury. 

12. Odbiór dziecka do przedszkola odbywa się przez pracownika placówki przed wejściem  

do budynku, po ówczesnym zmierzeniu temperatury i skontrolowaniu stanu zdrowia 

dziecka. 

13. Rodzic ma obowiązek podpisania zgody na pomiar temperatury ciała dziecka. 

14. Pracownik przedszkola zobowiązany jest do pomocy dziecku w czynnościach 

samoobsługowych w szatni, przeprowadzenia dezynfekcji, odprowadzenia dziecka do sali 

i przekazania go pod opiekę nauczyciela. 

15. Dzieci na stałe przypisane są do jednej z grupy. W miarę możliwości należy zapobiegać 

łączeniu i zmianie grup. 

16. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 815 Po tym czasie wejścia  

do przedszkola zostaną zamknięte. 

Odbieranie dzieci z przedszkola 

1. Rodzic odbierający dziecko musi zadzwonić do sekretariatu przedszkola lub 

poinformować dyżurującego pracownika przedszkola o chęci odebrania swojego dziecka. 

Następnie musi podać pracownikowi dane dziecka, które chce odebrać (imię, nazwisko 

oraz wiek dziecka). 

2. Pracownik przedszkola odbiera dziecko od nauczyciela, ubiera go w szatni i wyprowadza 

na zewnątrz budynku do oczekującego rodzica. 

3. Rodzice oczekujący na odbiór dziecka maja obowiązek zachowania odstępu min. 1.5 m od innych osób. 

Bezpieczne warunki pobytu dziecka w sali 

1. Dzieci w czasie ograniczeń w funkcjonowaniu placówki nie mogą przynosić żadnych 

zabawek z domu. 

2. W sali dziecięcej nie ma rzeczy, których nie można zdezynfekować na bieżąco (dywany, 

zabawki pluszowe, książki, puzzle, pudelka z grami itp.) 

3. Nauczyciel odpowiada za zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dziecka w sali. 

4. Grupą dzieci opiekuje się 2 nauczycieli na stałe oddelegowanych do danej grupy, (system 

zmiany pracy nauczycieli). 

5. Nauczyciel przedstawia dzieciom obowiązujące zasady bezpieczeństwa w przedszkolu, 



 

wynikające z trwania epidemii COVID-19. 

6. Nauczyciel dba o zachowanie wymaganych odstępów między dziećmi w proponowanych 

zabawach. 

7. W toalecie dzieci przebywają pod nadzorem osoby dorosłej. Po każdorazowym korzystaniu z 

toalety należy dokonać jej dezynfekcji. 

8. Nauczyciel dba o systematyczne mycie rąk przez dzieci, zwracając uwagę na technikę mycia. 

W czasie zabiegów higienicznych dzieci korzystają wyłącznie z ręczników papierowych, 

jednorazowych. 

9. Posiłki przywożone są z pionu kuchennego i wydawane przez woźną oddziałową. 

10. Przed i po posiłkach woźna oddziałowa dezynfekuje blaty stolików. 

11. Należy wietrzyć salę przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć. 

12. Wyjścia na plac zabaw odbywają się w systemie naprzemienności grup wg. harmonogramu, 

możliwe są wyjścia rekreacyjne poza teren placówki /pobliski las i park/ 

13. Dezynfekcja pomieszczeń odbywa się po zakończonym pobycie dzieci w danym dniu. 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-letnich obejmuje: 

 

7.00 – 8.15 
 

Schodzenie się dzieci do przedszkola.  

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. 

Indywidualna praca i zabawa dzieci z przestrzeganiem równego 

prawa do korzystania ze wspólnych zabawek. 

Zabawy integrujące grupę.  

Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia. 

Organizowanie warunków do kształtowania prawidłowej postawy 

ciała. Udział dzieci w zabawach ruchowych.  

Zajęcia specjalistyczne zgodne z harmonogramem. 

8.15 – 8.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed posiłkiem. 

8.30 – 9.15 Śniadanie. 

 

9.15 – 10.50 
 

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. 

Tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia                 

i doskonaleniu funkcji poznawczych. 

Rozwijanie pozytywnego obrazu dziecka. 

Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw 

badawczych, konstrukcyjno- technicznych. 

Rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości poprzez kontakty ze 

sztuką, muzyką i literaturą. 

Rozwijanie cech motorycznych: zabawy i ćwiczenia ruchowe. 

10.50 – 11.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed posiłkiem. 

11.00 – 11.15 Zupa. 



 

11.15 – 12.20 Spacery, zabawy dowolne dzieci na placu zabaw lub w sali, zabawy 

ruchowe. 

12.20 – 12.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed posiłkiem. 

12.30 – 13.00 Drugie danie. 

13.00 – 14.30 Leżakowanie. 

14.30  – 15.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed posiłkiem. 

15.00 – 15.15 Podwieczorek. 

 

15.15 – 17.00 
 

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności.  

Praca indywidualna z dziećmi. 

Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne zgodnie z harmonogramem. 

Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci. 

Pobyt na świeżym powietrzu. 

Swobodne zabawy dzieci. 
 

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4, 5 i 6 -letnich obejmuje: 

 

7.00 – 8.15 
 

Schodzenie się dzieci do przedszkola.  

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. 

Indywidualna praca i zabawa dzieci z przestrzeganiem równego 

prawa do korzystania ze wspólnych zabawek. 

Zabawy integrujące grupę. 

Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia. 

Organizowanie warunków do kształtowania prawidłowej postawy 

ciała. Udział dzieci w zabawach ruchowych.  

Zajęcia specjalistyczne zgodne z harmonogramem. 

8.15 – 8.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed posiłkiem. 

8.30 – 9.15 Śniadanie. 

 

9.15 – 10.50 
 

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. 

Tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia                 

i doskonaleniu funkcji poznawczych. 

Rozwijanie pozytywnego obrazu dziecka. 

Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw 

badawczych, konstrukcyjno- technicznych. 

Rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości poprzez kontakty ze 

sztuką, muzyką i literaturą. 

Rozwijanie cech motorycznych poprzez zabawy i ćwiczenia 

ruchowe. 

10.50 – 11.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed posiłkiem. 

11.00 – 11.15 Zupa. 

11.15 – 12.20 Spacery, zabawy dowolne dzieci na placu zabaw lub w sali, zabawy 

ruchowe. 

12.20 – 12.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed posiłkiem. 

12.30 – 13.00 Drugie danie. 



 

13.00 – 14.45 

 

 

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. 

Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu. 

Zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem. 

Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności. 

Zabawa dowolna dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. 

14.45  – 15.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed posiłkiem. 

15.00 – 15.15 Podwieczorek. 

15.15 – 17.00 
 

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności 

dzieci. 

Praca indywidualna z dziećmi. 

Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne zgodnie z harmonogramem. 

Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci. 

Pobyt na świeżym powietrzu. 

Swobodne zabawy dzieci. 
 

 

Podstawa prawna: 
 
• art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1148 ze zm.), 

• wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydane związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania 

przedszkolnego, 

• wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.08.2020r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-IV aktualizacja wydana 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, 374,567 i 1337) 

 

 

 

 


