
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2019/2020

  z dnia 22.05.2020 r. w sprawie procedur organizacji opieki w oddziale przedszkolnym

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W ODDZIALE
PRZEDSZKOLNYM W SP NR 1 W DOBRYM MIEŚCIE 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)

CZAS  PRACY  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

• Oddział przedszkolny w okresie wznowienia opieki czynny będzie od godziny 8.00 do

13.00

Dziecko powinno być przyprowadzone do szkoły do godziny 8:00.

• Wprowadza się zmieniony rozkład dnia. 

• Liczba dzieci w grupie uzależniona jest od powierzchni sal przedszkolnych . W grupie

może przebywać  ściśle określona liczba dzieci  ( 1 dziecko na 4 m2 ), wskazana przez

wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

REKRUTACJA  DZIECI  W  OKRESIE  PANDEMII

• Dzieci  zostają  zakwalifikowane/niezakwalifikowane  do  grupy  przedszkolnej  po

wcześniejszym  zapoznaniu  się  Rodziców/Opiekunów  z  kryteriami  dotyczącymi

wznowienia opieki przedszkolnej, oraz złożenie wniosku wraz z oświadczeniem. 

• Decyzją   dyrektora  dziecko  zostaje  zakwalifikowane  lub   niezakwalifikowane  na

wznowioną opiekę przedszkolną w okresie pandemii COVID-19

• Wniosek  o  wznowienie  opieki  przedszkolnej  wraz  z  załącznikami

Rodzice/Opiekunowie pobierają  ze strony internetowej  szkoły i składają  w miejscu

wyznaczonym przez Dyrektora placówki 

• Po  rozpatrzeniu  wniosków  Rodzic/Opiekun  zostaje  powiadomiony  o  wznowieniu

opieki nad ich dzieckiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej .

• Po wyczerpaniu ustalonego limitu miejsc w grupie określonych w wytycznych GIS,

Dyrektor placówki ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola.

PRZYPROWADZANIE  I  ODBIERANIE  DZIECI

• Do  przedszkola  można  przyprowadzać  tylko  dziecko  zdrowe,  bez  objawów

chorobowych, alergii i innych chorób współistniejących

• Z uwagi na specyfikę obiektu szkoły nie wyznaczyliśmy strefy bezpiecznej, tzn. strefy

, do której może wejść rodzic z dzieckiem.



• W wyznaczonej   „Strefie”,  przy wejściu do budynku  dziecko  odbiera  od rodzica

pracownik  szkoły.  Pracownik  dokonuje  pomiaru  temperatury  dziecka.

W przypadku zwiększonej temperatury dziecko nie zostanie odebrane od rodzica.

• Pracownik  odprowadza  dziecko  do  szatni,  pomaga  mu  się  rozebrać  i  przekazuje

nauczycielce grupy.

• Przed wejściem do szkoły przyprowadzający rodzic/opiekun zobowiązany jest używać

środków  ochrony  osobistej  (rękawiczki,  maseczka,  płyn  dezynfekujący)  oraz

zachować bezpieczną odległość ( 2 m ) przed kolejnym rodzicem z dzieckiem.

• Rodzice  będą  odbierać  dziecko  z  grupy  przedszkolnej  w  czasie  wyznaczonym

pomiędzy godziną 12.50 a 13.00. Rodzic nie wchodzi poza oznaczony teren szkoły ,

oczekuje w bezpiecznej odległości.

• Opiekun grupy pomaga się dziecku ubrać i wyprowadza do rodzica .

• Pracownik  ,  opiekun  -  wyposażony  jest,  jednorazowe  rękawice,  maseczkę

lub  przyłbicę. Stosuje środki dezynfekcji rąk. 

• W  drodze  do/z  placówki  Rodzic/Opiekun  zobowiązuje  się  zaopatrzyć  dziecko

w maseczkę.

• Dzieci do placówki mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe,

najlepiej te same lub wcześniej upoważnione przez rodziców/opiekunów.

• Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko do/z przedszkola powinni zachować

dystans  społeczny  w  odniesieniu  do  pracowników  placówki,  innych  dzieci

i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m. 

• Dziecko nie może  zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

ORGANIZACJA OPIEKI W ODDZIALE  PRZEDSZKOLNYM:

• Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali .

• Z uwagi na małą  powierzchnię sal   nie zapewnimy  określonej  przez GIS liczby

miejsc . 

• W grupie może przebywać max.10 dzieci wraz z opiekunami. 

• Dzieci  przypisane  do  danej  grupy  przedszkolnej,  przez  cały  czas  pobytu

w szkole przebywają w wyznaczonej stałej sali zajęć.

• W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą  ci sami nauczyciele i  

opiekunowie.

• Wychowawcy grup dostosowują opiekę w  grupie, w taki sposób, by grupy nie stykały

się  w  tym  samym  czasie  w  ciągach  komunikacyjnych:  szatnia,  korytarze,  klatka

schodowa.



• W sali, w której będzie przebywać grupa są usunięte  przedmioty i sprzęty, których nie

można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywany , firany, zabawki pluszowe,

drobne klocki i inne zabawki ). 

• W oddziałach przedszkolnych w czasie wznowienia opieki nad dziećmi organizowane

będą głównie zajęcia  opiekuńczo-  wychowawcze.  Wychowawcy będą podejmować

decyzję o realizacji elementów edukacyjnych.

• Zawiesza się możliwość organizacji spacerów na terenie miasta.

• Korzystanie  przez  dzieci  z  pobytu  na  świeżym powietrzu  możliwe  jest  wyłącznie

na terenie szkoły przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i braku kontaktu

z  dziećmi  z  innych  grup.  Możliwe  będzie  korzystanie  ze  sprzętów,  które  będą

czyszczone  każdego dnia z użyciem detergentu i  dezynfekowane.

• Dzieci  spożywać  będą  drugie  śniadanie  w  miejscach  do  tego  przeznaczonych

i w bezpiecznych odległościach .

• Sale  będą   wietrzone   co  najmniej  raz  na  godzinę,  w  czasie  przerwy,  a  w  razie

potrzeby także w czasie zajęć.

KONTAKTY NAUCZYCIELI  Z  RODZICAMI

• Nauczyciele  zobowiązani  są  do  zapewnienia  szybkiego  sposobu  komunikacji

z rodzicami/opiekunami dziecka. 

• W  przypadku  stwierdzenia  niepokojących  objawów  chorobowych  u  dziecka

zobowiązani  są  niezwłocznie  powiadomić  rodziców/opiekunów  w  celu  pilnego

odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego.

NAGŁE  ZACHOROWANIE, POGORSZENIE STANU ZDROWIA DZIECKA

• Jeśli  dziecko manifestuje,  przejawia  niepokojące  objawy choroby jest  odizolowane

w odrębnym pomieszczeniu zwanym izolatorium.. 

• Opiekę  nad  dzieckiem  przejmuje  wyznaczona  osoba,  która  zobowiązana

jest  do przestrzegania  minimum 2 metrów odległości od  dziecka / osób chorych. 

• W  pomieszczeniu  znajdować  się  będzie  leżak,  termometr  i  numery  kontaktowe

umożliwiające  bezpośredni  kontakt  z  rodzicem/opiekunem,  a  w razie  konieczności

z Terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

• Obszar,  w  którym  poruszało  się  i  przebywało  dziecko,  zostanie  poddany

gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekowaniu . 

• Opiekunowie  ustalają   listę  pracowników,  dzieci  i  innych  osób  obecnych  w  tym

samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał chorujący, i zaleca

stosowanie  się  do  wytycznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  dostępnych  na



stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały

kontakt z zakażonym 

• Dziecko  pod  opieką  wyznaczonej  osoby  pozostaje  w  izolatce  do  czasu  przyjazdu

rodziców.

• W  przypadku  gwałtownego  pogorszenia  stanu  zdrowia  dziecka  wezwana  zostanie

karetka pogotowia.

• Rodzice  wychowanków  oddziału  przedszkolnego  muszą  liczyć  się  z  faktem

natychmiastowego zamknięcia grupy przedszkolnej .Decyzję w tej sprawie podejmie

Powiatowy Inspektor Sanitarny.

POWINNOŚCI  RODZICÓW

• Rodzice zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania norm i procedur.

• Rodzice/opiekunowie  zobowiązują  się  nauczyć  dziecko  i  przypominać

mu  o  podstawowych  zasadach  higieny  osobistej  mycia  rąk  po  wyjściu  z  toalety,

przed i po posiłku. 

• Rodzice/opiekunowie  powinni  przypominać  swojemu  dziecku,  że  będąc  w  grupie

powinno  stosować się do zasad wyznaczonych przez nauczyciela/opiekuna grupy. 

• Rodzice/opiekunowie  zobowiązani  są  do  natychmiastowego  odbioru  dziecka  z

oddziału przedszkolnego, w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów,

zgłoszonych telefonicznie przez pracownika placówki.

• Rodzice/opiekunowie  wyrażają  zgodę na udostępnienie  danych osobowych dziecka

pracownikom Terenowej Stacji  Sanitarno-  Epidemiologicznej  w Ełku w przypadku

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

• Rodzice/Opiekunowie  zobowiązani  są  do  zapoznania  się  i  przestrzegania  procedur

bezpieczeństwa w trakcie Pandemii COVID-19 obowiązujących  w placówce.

• Rodzice/Opiekunowie  przyjmują  na  siebie  całkowitą  odpowiedzialność  za  podjętą

decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do oddziału przedszkolnego w sytuacji

zagrożenia zakażenia koronawirusem  i  zachorowania na COVID-19.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

• Przed  wejściem  do  szkoły  tworzy  się  stanowisko  do  dezynfekcji  rąk

wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk .

• W  SP  NR 1  w  Dobrym  Mieście  wszystkich  pracowników  obowiązują  procedury

sanitarno-higieniczne opracowane z godnie z wytycznymi GIS i MEN.


