
PROCEDURA- OPIEKA W PRZEDSZKOLU 

 

ORGANIZACJA OPIEKI: 

 

 Od 25 maja szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, których 
rodzice nie mogą pogodzić pracy z opieką nad dziećmi. Godziny pracy wynikają z informacji 
zebranych od rodziców.  

 W grupie może przebywać do 12 dzieci.  

 W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

 Jedna grupa przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

 Minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę. 

 Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.  

 W sali odległości pomiędzy stanowiskami powinny wynosić min. 1,5 m  

 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę. 

 Zaleca się korzystanie przez dzieci z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu                  
na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

 Sprzęt na boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, 
jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

 Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. 

 Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi. 

 Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

 Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów. 

 W szatni należy wykorzystywać co drugi boks. 

 Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu,  
w tym ustalić bezpieczne zasady korzystania przez grupę z szatni. 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą,                    
w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 
kontakty z dziećmi oraz nauczycielami. 

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować 
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców 
wynoszący min. 2 m. 

 

 



 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (wejście do budynku 
przedszkola z domofonem) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m 
od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 
środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 

 Dzieci są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać dziecka             
do przedszkola. 

 Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,                     
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 
lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

 Termometr należy dezynfekować  po użyciu w danej grupie. 

 Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je                         
w odrębnym pomieszczeniu  z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie 
powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

 Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały 
rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref 
przebywania. 

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po 
przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza                                           
oraz po skorzystaniu z toalety. 

 Należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymywanie w czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 
klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 
klawiatur, włączników. 

GASTRONOMIA 

 Źródełka wody pitnej wyłączono z użytkowania. 

 Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się                                 
do funkcjonowania żywienia zbiorowego, przestrzegać należy zasad szczególnej ostrożności. 
Pracowników kuchni zabezpieczono w  środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące                          
do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej 
higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 
stołowych oraz sztućców. 

 Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,                              
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 

 Jeśli kuchnia szkolna nie działa, dzieci przynoszą posiłki w jednorazowych pojemnikach, które są 
wyrzucane do kosza. 


