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Organizacja pracy  

Przedszkola w Starych Załubicach  

od 01 września 2020 r. 

Na podstawie: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 

poz. 1386) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych 

form oraz sposobu ich działania(Dz.U. 2020 poz. 1385)(dla przedszkoli) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. 2020 poz. 

1394)  

• Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

• Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. (IV 

aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

 

Organizacja opieki w Przedszkolu w Starych Załubicach: 

 

• Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  

• Do grupy przyporządkowani są stali opiekunowie. 

• W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 

• W sali, w której przebywa grupa należy usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć 

wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) po zajęciach są 

dokładnie myte lub dezynfekowane. 

• Dzieci nie zabierają ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

*Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie dbają, 

aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie 

dziecka dbają o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki. 

• Sale wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w razie potrzeby również w czasie zajęć. 

• W miarę możliwości organizacyjnych zapewnia się organizację pracy, która 

uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny 

zabawy na dworze). 

• Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. 
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• Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu 

zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

• Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu (szatni 

szkolnej), z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od 

kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie 

przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). W jednym czasie w przestrzeni wspólnej może 

przebywać ograniczona liczna osób - informacja o ograniczeniach wywieszona na 

tablicy.  

• Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

• Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 

Rodzice wchodzący do dalszych części przedszkola zostają poddani badaniu 

temperatury, w razie wskazań powyżej 37,5 stopni osoba nie zostanie wpuszczona do 

budynku. Pomiar można powtórzyć dwukrotnie. Do budynku nie wpuszcza się 

również osób przejawiających objawy choroby górnych dróg oddechowych. 

• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu. 

• Przebywanie osób trzecich w placówce jest ograniczone do niezbędnego minimum, 

możliwe jest tylko za zgodą dyrektora, z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 

tylko osoby zdrowe). 

• Szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka odbywa się za pośrednictwem 

telefonicznym. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odbierania połączeń 

telefonicznych z przedszkola. 

• Przedszkole posiada termometr bezdotykowy – dezynfekcja po użyciu w danej 

grupie, który służy do mierzenia temperatury dziecku w momencie, gdy zgłasza ono 

dolegliwości lub występują u niego objawy choroby. 

• Rodziców/opiekunowie powinni wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, 

jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 

• Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje 

odizolowane w pokoju medycznym lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

minimum 2 m odległości od innych osób. Opiekę nad dzieckiem sprawuje 

wyznaczony przez dyrektora pracownik. Opiekun grupy niezwłocznie powiadamia 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu. 

• W miarę możliwości grupy dwukrotnie w ciągu dnia przebywają na świeżym 

powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na 

terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Załubicach, a gdy nie ma takiej 

możliwości, możliwe jest wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. 

• Sprzęt na przedszkolnym placu zabaw jest być regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub dezynfekowany. 
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• Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii 

właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić 

zajęcia na terenie przedszkola na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną 

sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci lub pracowników. 

• Zawieszenie zajęć, o którym mowa powyżej, może dotyczyć w szczególności grupy 

lub całej placówki. 

 

 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

• Przy wejściu do budynku osoby dorosłe obowiązkowo dezynfekują ręce. 

• Dyrektor wyznacza pracowników, którzy pełnią dyżur przy wejściu do przedszkola. 

Ich zadaniem jest dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy 

wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos. 

• Po wejściu do sali oddziałowej dziecko obowiązkowo myje ręce wodą z mydłem. 

• Nauczyciele pilnują, by dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem szczególnie po 

przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po 

skorzystaniu z toalety. 

• W przedszkolu prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w 

tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, 

włączników. 

• Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji.  

• Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w 

indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i 

nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów 

higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

• Woźne oddziałowe prowadzą bieżącą dezynfekcję toalet. 

Gastronomia 

• Dzieci nie korzystają samodzielnie z dystrybutora wody.  

 

• Przy organizacji żywienia obok warunków higienicznych wymaganych przepisami 

prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego pracowników. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie 

wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

• Posiłki wydawane są w salach oddziałowych. Przed każdym posiłkiem czyści się 

blaty stołów i poręcze krzeseł.  Wielorazowe naczynia i sztućce są myte i wyparzane. 
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