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ZAPEWNIENIE OPIEKI DZIECIOM W PRZEDSZKOLU 

Procedura 2/P/2020  

1. Cel procedury i zakres stosowania.  

 
W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Rozporządzeniem MEN  

z dn. 11 marca 2020 r. (ze zmianami) oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego  wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia  

i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów.   

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników  jednostki oraz rodziców i opiekunów 

prawnych i ich podopiecznych, którzy powierzają sprawowanie opieki nad dziećmi 

pracownikom Przedszkola Specjalnego nr 26 w Krakowie.  

Niniejsza procedura dotyczy organizacji opieki w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących 

w reżimie sanitarnym.  

 

2. Sposoby postępowania.  
1) Zajęcia dla dzieci przedszkolnych będą odbywać się w grupach do 4 osób. 

2) Ilość podopiecznych w danej grupie jest uzależniona od powierzchni sali, na której przebywają.  

Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3-5 dzieci 

powinna wynosić min. 15m2. W przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega 

zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2m2, jednakże powierzchnia przypadająca 

na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5m2, 

3) Powierzchnię sali oblicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej  

znajdujących się.   

4) Do danej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie (nauczyciele i pomoc nauczyciela).  

5) Nauczycielom, opiekunom i personelowi obsługującemu jednostkę rekomenduje się 

korzystanie z zapewnionych im środków ochrony – przyłbic, maseczek, rękawiczek 

ochronnych, płynów.  

6) Opiekunowie zobowiązani są do zachowania dystansu między sobą, min. 1,5m.  

7) Personel kuchenny, personel obsługi, pracownicy administracyjno-biurowi, w miarę 

możliwości nie powinni kontaktować się z dziećmi i personelem opiekującym się 

podopiecznymi.  

8) Jedna grupa dzieci powinna przebywać w stałej sali.  

9) W przypadku korzystania z gabinetów nauczyciel dezynfekuje blaty stolików, poręcze krzeseł i 

klamki oraz sprzęt dotykany przez dziecko po zakończonych przez dziecko zajęciach. Zasada ta 

dotyczy wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez różne grupy/uczniów w ciągu dnia. 

10) Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek. Jeśli zaistnieje taka konieczność, nauczyciel prowadzący zajęcia lub opiekun 

sprawujący nadzór nie powinien dopuścić, aby dzieci udostępniały swoje zabawki/przedmioty 

innymi podopiecznym. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapewnienia 

regularnego prania, czyszczenia i/lub dezynfekcji przedmiotów.   

11) Zaleca się, aby w sali, w której przebywają podopieczni nie znajdowały się zabawki, przedmioty 

i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować lub uprać (np. zabawki pluszowe).  
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12) Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe należy je dokładnie myć, czyścić lub 

dezynfekować po użyciu.  

13) Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wietrzona co najmniej raz w ciągu godziny. 

Jeżeli jest taka konieczność, sala powinna być wietrzona częściej.  

14) Zaleca się korzystanie przez podopiecznych z pobytu na świeżym powietrzu. W miarę 

możliwości podopieczni powinni przebywać na terenie należącym do placówki.  

15) Dopuszczalne jest organizowanie wycieczek wyłącznie w terenie otwartym – w plenerze. 

Podczas wyjść na spacery poza teren jednostki nie należy korzystać z zewnętrznych placów 

zabaw, siłowni.  

16) Podczas wyjazdów można korzystać ze szkolnych busów. Obowiązek zakrywania ust i nosa w 

czasie przejazdu nie dotyczy osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami 

psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo 

głębokim oraz tych, które mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

17) Sprzęt na placu zabaw należącym do jednostki, z którego korzystają podopieczni powinien być 

regularnie czyszczony z użyciem detergentu i/lub systematycznie dezynfekowany.  

W przypadku braku możliwości czyszczenia i/lub dezynfekcji obszar należy wyłączyć z użytku.  

18) Wszystkie zajęcia dodatkowe tj. basen, dogoterapia, filoterapia, wyjście na ściankę 

wspinaczkową, robotyka, itd. zostają wstrzymane do odwołania. Wyjścia do miejsc 

użyteczności publicznej, sklepów itp. w ramach treningów umiejętności społecznych zostają 

wstrzymane.  

19) Nauczyciele/opiekunowie są zobligowani do zwracania uwagi podopiecznym, aby często myli 

ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach.  

20) Zaleca się, aby nauczyciel zwracał uwagę podopiecznym na unikanie dotykania oczu, nosa i ust 

oraz zachowanie podstawowych zasad higieny.  

21) Organizacja posiłków – dopuszcza się i rekomenduje spożywanie drugich śniadań i obiadów w 

pomieszczeniach przedszkolnych z zachowaniem zasad higieny. W przypadku konieczności 

zapewnienia talerza/ kubka dla dziecka, musi on zostać podpisany. Wielorazowe naczynia i 

sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. 60st. lub je wyparzać. W 

przypadku braku możliwości skorzystania ze zmywarki naczynia należy umyć w gorącej wodzie 

z dodatkiem detergentu i wyparzyć. 

22) W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych należy postępować zgodnie  

z obowiązującymi procedurami (procedura IV/09/2020).  

23) Podczas zajęć przedszkolnych wyznaczony personel obsługi powinny cyklicznie zmywać  

i dezynfekować ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z opiekunami. 

Zalecenia zawiera procedura III/09/2020.  

24) Powyższe zasady stosuje się także w przypadku zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka. 

 

3. Obowiązywanie procedury. 

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do odwołania.  

 


