
WEWNĘTRZNE PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA

W WARUNKACH PANDEMII COVID – 19

W Oddziale przedszkolnym

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gorzycach

informacje wstępne

1. Placówka prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, zgodnie z terminarzem 
ogłoszonym przez Wójta Gminy Gorzyce.

2. Zgodnie z wytycznymi dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w pierwszej 
kolejności z przedszkola mogą korzystać dzieci, których rodzice nie maja możliwości 
pogodzenia pracy z opieka w domu, w szczególności dzieci pracowników systemu 
ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw 
produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem COVID – 19 . W razie 
potrzeby, za weryfikacje dzieci odpowiada dyrektor placówki.

3. Na terenie oddziału przedszkolnego przebywają tylko osoby, które uzyskały zgodę 
dyrektora na wejście.

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola

1. Do przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe – dyrektor ma prawo nie wpuszczenia 
dziecka wraz z opiekunem, jeżeli będą wyraźne przesłanki co do tego czy dziecko jest 
zdrowe. Każdorazowo dokonuje się pomiaru temperatury dziecko ( przez wyznaczoną
do tego osobę) – jeżeli temperatura jest podwyższona, dziecko nie zostaje 
wpuszczone na teren placówki.

2. Wchodzący do budynku obligatoryjnie dezynfekują ręce.
3. Dzieci wchodzą pojedynczo do szatni, rodzice (opiekunowie) nie wchodzą na teren 

placówki, przed wejściem odbiera dzieci pomoc nauczyciela.
4. Dzieci zdejmują zabezpieczenia z nosa i ust w momencie wejścia do placówki, 

dezynfekują  i myją ręce.
5. Przedszkole zostaje otwarte o godzinie 7.45, oczekując na otwarcie rodzice 

(opiekunowie) z dziećmi czekają przed placówką zachowując bezpieczny odstęp i 
zasłaniając usta i nos zarówno dorosłych jaki i dzieci.

6. Dzieci są odbierane zgodnie z deklarowanym czasem pobytu, ale nie wcześniej niż 15 
minut przed jego ukończeniem.



Czas pobytu w oddziale przedszkolnym

1. Liczebność dzieci w grupie dzieci wynosi 8 osób (dzieci) dwie osoby nauczyciel i 
pomoc

2. Dzieci pracują po dwie osoby przy stoliku, zachowując maksymalny, możliwy odstęp.
3. Podczas zabaw swobodnych dzieci zachowują odstęp, nauczyciel dba, żeby nie 

gromadziły się na jednej przestrzeni.
4. Dziecko przebywa na jednej Sali za swoja grupą, opiekunem i nauczycielem.
5. Nauczyciel w czasie zajęć możliwie najczęściej wietrzy salę, w której prowadzone są 

zajęcia i prowadzi zajęcia ruchowe. Po zajęciach wszystkie używane zabawki zostają 
zdezynfekowane.

6. Nauczyciel zwraca uwagę na częstotliwość mycia rąk dzieci, regularnie w czasie 
zabiegów higienicznych, przed i po posiłku, po powrocie ze świeżego powietrza.

7. Dziecin korzystają z placu zabaw, który jest każdorazowo po odejściu grupy myty i 
dezynfekowany.

8. Z sali usunięte zostają przedmioty, nie nadające się do codziennej dezynfekcji
9. Dzieci nie mogą przynosić żadnych przedmiotów z domu.
10. Nauczyciele nie zmieniają się w czasie zabawy, maja pod opieką grupę na cały dzień 

szkolny.

Zasady funkcjonowania żywienia

1. Ze względu na sytuację, rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola, 
zobligowani są do podpisania umowy na wyżywienie do końca bieżącego roku 
szkolnego, z dyrektorem szkoły.

2. Dzieci spożywają posiłek po dwie osoby przy jednym stoliku.
3. Firma cateringowa dowozi posiłki do szkoły, ale nie wchodzi na teren placówki. 

Catering odbierają pracownicy szkoły
4. Po każdym posiłku stoliki są dezynfekowane
5. Dyrektor szkoły jako sale do odizolowania osoby z podejrzeniem choroby 

wyznacza salę nr 6, która jest wyposażona w środki ochrony osobistej i płyn 
dezynfekujący. 

6. Po zauważeniu symptomów choroby , np.: kaszel, gorączka, złe samopoczucie  - 
pomoc nauczyciela, przechodzi z dzieckiem do odizolowanego miejsca i zakłada 
środki ochrony osobistej, dezynfekuje ręce i pomaga dziecku założyć maseczkę i 
rękawiczki. Następnie zachowując bezpieczną odległość czeka z dzieckiem na 
przyjazd i odbiór przez rodzica (opiekuna).

7. Nauczyciel zawiadamia niezwłocznie dyrekcję o zaistniałej sytuacji, a następnie 
powiadomieni są pozostali rodzice.

8. Dyrektor informuje jednostkę Powiatowej stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (32 
456 38 10) o podejrzeniu zakażeniem COVID - 19 na terenie placówki.



9. Pomieszczenia w których przebywało dziecko, oraz pozostałe pomieszczenia 
placówki podlegają natychmiastowej dezynfekcji.

Informacje końcowe

1. W łazienkach dla uczniów i personelu, wywieszone są plakaty z instrukcja mycia rąk
2. W Sali w której przebywają dzieci są aktualne numery telefonów do osób 

upoważnionych do odbioru dzieci. 
3. Na terenie oddziału przedszkolnego nie mogą przebywać osoby nie będące 

pracownikami, lub dziećmi zgłoszonymi do przedszkola.


