
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE 

Z DNIA 14.05.2020 r. 

 
 
 
 

DOTYCZĄCE: PROCEDURY I WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE 
 

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „BEREK W JASTRZĘBIU- ZDROJU 
 

W OKRESIE PANDEMII COVID-19  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Podstawa prawna: 

 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. z 2020 poz. 493 ze 
zm.), 

 wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głów-
nym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

 
§1 

 
POSTANOWIENIA OGÓ LNE 

 
 
 
1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie 

pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Przedszkola Niepublicznego 
„BEREK” w Jastrzębiu-Zdroju oraz rodziców i dzieci uczęszczających do placówki.  

2. Celem procedur jest: 
a. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem  SARS-CoV-2 lub choroby 

COVID-19 
b. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z 

opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej. 
3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie gwarantują w 100% wyeliminowania 
ryzyka związanego z zakażeniem. 
 
 

§ 2 
 

 
OBOWIĄZKI ORGANU PROWADZĄCEGO/ DYREKTORA PRZEDSZKOLA 

 
 
1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące                          

w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 
koronawirusa SARS-CoV-2  i choroby COVID-19. 

 
2. Zapewnia odpowiednie środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej. 

 
3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby 
COVID-19. 
 

4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji 
o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki  w czasie 
pandemii. 
 



5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje                               
o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki.                             
W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniego OŚWIADCZENIA 
I DEKLARACJI  stanowiących załącznik  Nr 1 i Nr 2. 

 
6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 

dziecka lub pracownika. 
 

7. Wyposaża w/w pomieszczenie w środki ochrony , w skład których wchodzi: 1 przyłbica, 
1 fartuch ochronny, maseczki, płyn do dezynfekcji , jednorazowe rękawiczki 

 
8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki jednorazowe, przyłbice,  

fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 
 

9. Dopilnowuje aby przed wejściem umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, 
rękawiczki jednorazowe oraz instrukcję dezynfekcji rąk a w pomieszczeniach 
higieniczno- sanitarnych, było mydło oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia 
rąk dla dorosłych i dzieci  

10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki /w trakcie pracy często odkaża 
ręce płynem do dezynfekcji rąk i myje ręce zgodnie z instrukcją. 
    

11. Dopilnowuje, aby przed wejściem do przedszkola w widocznym miejscu wisiała 
instrukcja jak zdejmować rękawiczki jednorazowe oraz kubeł na odpady do którego 
należy je po zużyciu wyrzucić. 
 

12. Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do kuratora oświaty, stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych (Pogotowia) 

 
 
 

§ 3 
 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 
 
 
 
1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru 

temperatury dwa razy dziennie. 
  

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-
19 (duszności, kaszel, gorączka jak również inne objawy) pozostaje w domu i zawiadamia 
o tym fakcie dyrektora placówki. 
  

3. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, wchodzą do przedszkola i wychodzą z 
przedszkola tylko przez wejście główne. 

  
4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają 

ręce płynem do dezynfekcji rąk wg. instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w 
placówce. 

 



5. Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy zobowiązani są do użycia 
otrzymanych środków ochrony osobistej. 

 
 
6. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce. 

 
 
7. Pracownicy  pedagogiczni  –  nauczyciele:  pracują  wg  ustalonego  przez  dyrektora 

harmonogramu, świadcząc  działania opiekuńczo - wychowawcze, oraz kontynuują 
edukację zdalną. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie i przebywają w 
wyznaczonej, stałej sali, którzy:  
a) organizują działania opiekuńczo- wychowawcze w wymiarze nie przekraczającym 

obowiązkowego wymiaru godzin tygodniowo,  
b) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały 

wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w 
dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku,  

c) instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci  
(umieszczonej w widocznych miejscach   w placówce), 

d) przypominają i dają przykład, zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, 
szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu  z toalety i 
po powrocie ze świeżego powietrza, 

e) przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść na plac zabaw 
f) organizują wyjścia poszczególnych grup na teren placu zabaw , tak aby dzieci i 

pracownicy poszczególnych grup nie stykali się ze sobą, 
g) unikają organizowania większych skupisk dzieci zarówno w  pomieszczeniach  jak i 

na placu zabaw, 
h) zabrania się organizowania wyjść poza teren przedszkola, 
i) sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. organizują codzienną gimnastykę przy 

otwartych oknach, 
j) w miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze na terenie placówki 

nauczycieli powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 
 
 

8. Personel obsługowy – pomoc nauczyciela 
a) Usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak 

np. pluszowe zabawki, dywany itp. Wykorzystane do zajęć przybory sportowe należy 
po każdym zajęciu dokładnie czyścić i dezynfekować, 

b) wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę, 
c) wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 
d) dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków 
e) dezynfekuje za każdym wyjściem dziecka z toalety moduły sanitarne, dezynfekują  po 

każdym dziecku użytą przez niego zabawkę, 
f) przeprowadzając dezynfekcję  ściśle przestrzega 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. 
Środki należy zabezpieczyć przed dostępem dla dzieci, 



g) pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego                       
stwierdzono  podejrzenie  zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub chorobę                                     
COVID- 19, oraz zapisuje  w „KARCIE MYCIA I DEZYNFEKCJI”  godziny  mycia  
i dezynfekcji  

h) w miarę możliwości nie należy angażować pracowników powyżej 60 roku życia lub z 
istotnymi  problemami  zdrowotnymi 

 
 

§ 4 
  

OBOWIĄZKI RODZICÓW 
 
 
1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego                    

w warunkach pandemii koronawirusa SARS- CoV-2 i choroby COVID-19 w przedszkolu       
i podpisują omówione w § 2 pkt. 5 stosowne dokumenty stanowiące załącznik nr 1          i 
załącznik nr 2.  

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są 
istotne.  

3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 
lub  w izolacji.  

4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. 
 

5. Przyprowadzają i odbierają dziecko w maseczce ochronnej i rękawiczkach. 
 

6. Przekazują dziecko personelowi przedszkola w drzwiach ( nie wchodząc do środka). 
Podobnie wygląda odbiór dzieci. W szczególnych przypadkach przy zachowaniu 
szczególnych środków ostrożności i higieny rodzic/opiekun może wejść do przedszkola 
bez zdejmowania maseczki i rękawiczek po wcześniejszej  dezynfekcji zachowując 
odstęp od personelu 2m.  

7. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do 
przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.  

8. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa                         
w drodze do i z przedszkola. 

 
9. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola  rodzic zobowiązany jest do zmierzenia 

dziecku temperatury.  
10. Zabrania się przynoszenia przez dzieci do przedszkola zabawek i niepotrzebnych 

przedmiotów. 
 

11. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 
wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. 

 
12. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

 
13. Bezwzględnie przy każdej konieczności wejścia do przedszkola odkażają ręce płynem 

do dezynfekcji rąk wg instrukcji ( umieszczonej w widocznym miejscu   ). 
14. Są zobowiązani do niezwłocznego  odbierania telefonów z przedszkola. 
 
 



 
§ 5 

  
PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

 
 
1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte . Przyjście 

do przedszkola sygnalizuje się dzwonkiem. Pomoc nauczyciela , mierzy temperaturę 
dziecku  i odbiera od rodzica stosowne informacje.  

2. Ograniczenie liczebności grup: 
 

a. pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników 
systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i 
przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracownicy przedszkola, 

 
b. liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje 

dostosowana do wymogów i zaleceń GIS. W związku z powyższym w sali może 
przebywać taka ilość dzieci i pracowników na jaką wskazuje przeliczona powierzchnia 
sali. 

c. W  związku z  powyższym  placówka  jest  w  stanie  w  ciągu  dnia  zapewnić  opiekę 
dla 8 dzieci    

3. Przyprowadzanie dzieci do placówki:  
       a. tylko  jedna  osoba  przyprowadza  dziecko do  przedszkola  i  przychodzi  tylko                
           z  dzieckiem, mającym  pozostać  w  placówce ( zaleca  się, aby ta  osoba, która   
           przyprowadziła   również  odebrała  dziecko) 
       b. osoba przyprowadzająca/odbierająca  dziecko musi być zdrowa,  
       c. rodzic  nie wchodzi do przedszkola, przekazuje dziecko wyznaczonemu 
           pracownikowi osoba  ta  dokonuje  pomiaru 
           temperatury   dziecka i  zapisuje  w  karcie pomiaru 

d. rodzic   nie wchodzi do środka i nie przemieszcza się po terenie przedszkola, 
e. wymagane będą stałe godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 

według deklaracji, 
f. zakazuje się przebywania na placu zabaw po odebraniu dziecka  z przedszkola, 
g. dziecko do sali odprowadza pomoc nauczyciela 
h. każdy rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki, 

 
 
4 .   Odbieranie dzieci z przedszkola: 
 

a. rodzic  dzwoni i  czeka  przy  drzwiach  wejściowych  na  dziecko.  
b. nauczyciel odprowadza dziecko do drzwi sali i  przekazuje je dyżurującemu 

pracownikowi, który pomaga się ubrać dziecku w szatni i przekazuje je rodzicowi,  
c. pracownik dokonuje  ponownego pomiaru temperatury dziecka, zapisuje wynik na 

liście. 
 
 
 
 
 
 

§ 7 



  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
2. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.   
3. Procedury obowiązują do odwołania. 

 
4. Procedury udostępnia się wszystkim pracownikom, a także rodzicom/opiekunom przez 

zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola. 
 
 
 
 
 

………………………………………………  
(podpis i pieczęć dyrektora) 
 

 
ZAPOZNAŁAM/ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ 
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