
WYTYCZNE 

DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 

OTWARTYCH W CZASIE EPIDEMII 

 

ZADANIA DYREKTORA: 

 Wyznaczyć stałe sale dla grup, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to 

uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół 

i przedszkoli  - w szkole jest wydzielone miejsce dla grupy przedszkolnej, która 

dysponuje salą 27. Powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być 

mniejsza niż 1,5 m 3 

 Ograniczyć przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zadbać o zachowanie 

dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami - 

przybywające do przedszkola dzieci będą odbierane od rodziców/opiekunów przy 

wejściu przez woźną oddziałową, która zaprowadzi je do szatni. 

 Umieścić płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do przedszkola/szkoły 

i zobligować wszystkich dorosłych do korzystania z niego. 

 Zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne, ewentualnie przyłbice. 

 Wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych, a przy dozownikach z płynem instrukcje dezynfekcji rąk. 

 Wyłączyć dystrybutor wody, dzieci powinny korzystać z wody zabezpieczonej przez 

rodziców.  

 Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go 

przed używaniem.  

 Monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 

czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: 

poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 



 Przygotować procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia  

i skutecznie poinstruować pracowników, jak należy je stosować.  

 Przeprowadzić spotkania z pracownikami i zwrócić uwagę, aby kładli szczególny 

nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Zapoznać 

z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w oddziale 

przedszkolnym, przedłożyć do podpisania zobowiązania pracowników – załącznik 1 

 Nie angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 

60. roku życia.  

 Unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi. 

 Wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę 

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych - sala 34. 

 Umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, 

kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

 Przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.  

 Wprowadzić na stołówce dodatkowo zasady szczególnej ostrożności, np. 

korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, środki 

ochrony osobistej. 

 Zorganizować bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków  

w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. 

Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu  

w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać. Wszystkie zasady organizacji żywienia 

muszą być zgodne z HACCP. 

ZADANIA NAUCZYCIELI: 

 Wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce  

i dlaczego zostały wprowadzone. 

 Nie organizować wyjść poza teren placówki, np. spacer do parku. 

 Usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,  

np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe,  

np. piłki, skakanki, obręcze, należy je systematycznie dezynfekować. 

 Wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę 

i prowadzić gimnastykę przy otwartych oknach. 



 Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

Zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominać i dawać 

przykład. 

 Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 

 Zapoznać rodziców/opiekunów z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci 

podczas powrotu do przedszkola – załącznik 2 

 
WYTYCZNE DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE WRÓCĄ DO PRZEDSZKOLA: 

 Nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś  

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu  

oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów 

 czy zabawek. 

 Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.  

Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą 

 z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

 Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  

czy kasłania i sami tak także postępujemy. 

 Dzieci z integracyjnego oddziału przedszkolnego przyjmowane/odbierane są do/z 

placówki przy wejściu od strony przedszkola. 

 Dzieci do przedszkola  przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe. 

 Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola muszą 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem 

zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica 

z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

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

rąk). 

 


