
PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU NR 305  

W WARSZAWIE W CZASIE PANDEMII COVID 19 

Stanowi integralną część  

PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY SZKÓŁ/PLACÓWEK 

PROWADZONYCH PRZEZ M. ST. WARSZAWĘ OD 1 WRZEŚNIA 

2020 R. I POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW 

ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W CZASIE 

ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

Opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja 

 ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU NR 305 : 

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

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, ze względów 
organizacji rano i po południu grupy są łączone. Prośba o przyprowadzanie i 
odbieranie dzieci w miarę możliwości w godzinach pracy grupy.  

2. W sali, w której przebywają dzieci usunięte są zabawki i sprzęty, których nie 
można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszaki, dywany). 

3.  Puzzle, książki i inne układanki podawane są dziecku przez nauczyciela i po 
skończonej zabawie odkładane na 2 dniową kwarantannę. 

4. Dziecko nie zabiera ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych 
przedmiotów lub zabawek. 

5. Każde dziecko przynosi do swojej indywidualnej szuflady własne kredki, którymi 
nie wymienia się z innymi dziećmi. Kredki muszą być w podpisanym 
opakowaniu bądź piórniku.  

6. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci często myją ręce ( po wejściu do sali, 
przed posiłkami, po pobycie w toalecie, po powrocie z ogrodu). 

7. W przedszkolu do odwołania dzieci nie myją zębów.  
8. Każde nowe dziecko przynosi z domu podpisany ręcznik, pozostałe dzieci 

korzystają ze swoich podpisanych ręczników z ubiegłego roku.  
9. Ręczniki są prane dwa razy w tygodniu przez panie z obsługi.  
10. Rodzic wyraża zgodę na mierzenie temperatury podczas pobytu dziecka w 

przedszkolu w sytuacji niepokojących objawów. Do mierzenia używany jest 
termometr bezdotykowy. 

11. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę. 
12. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym 

się dziećmi. 
13. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany. 
14. W salach zabawki dezynfekowane lub myte są codziennie. 



15. Na bieżąco myte i dezynfekowane są toalety, klamki w drzwiach, włączniki 
światła, korytarze, szatnie.  

16. Nie organizowane są do odwołania wycieczki autokarowe poza teren 
przedszkola. Dopuszczalne są spacery w najbliższej okolicy dla dzieci 
starszych. 

17. Nauczyciele i rodzice ustalają zasady szybkiej komunikacji między sobą (maile, 
telefony, strona na FB)  

18. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby (podwyższoną 
temperaturę, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z 
oddychaniem, brak apetytu) zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu 
(pokój nauczycielski na 1 piętrze) i oczekuje na przyjazd rodzica. 

19.  Ogranicza się w przedszkolu do niezbędnego minimum pobyt osób trzecich.  
20.  W godzinach 9 – 12.30 drzwi wejściowe są zamknięte i w szatni nie ma 

żadnego pracownika. Dostać się można dzwoniąc dzwonkiem lub telefonicznie 
i czekając na zejście osoby, która otworzy drzwi.  

 

 PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA: 

1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.55. Po godzinie 9.00 
przedszkole zostaje zamknięte. 

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola 
mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników 
przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni, ale z uwagi na mały metraż i 
konieczność zachowania 1,5 m odległości prosimy aby szybko to 
pomieszczenie opuszczać. 

4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zakładania w przedszkolu maseczek i 
dezynfekowania rąk przed wejściem.  

5. Dzieci starsze do grup idą samodzielnie, maluchy są odprowadzane przez 
pomoce. 

6. W okresie adaptacji – pierwszy tydzień dopuszcza się odprowadzenie dziecka 
w gr 1, 2 i nowych dzieci w gr 3 do drzwi sali i szybkie pożegnanie (obowiązkowa 
maseczka ).  

7. Po południu po wywołaniu dziecka domofonem rodzice dzieci młodszych (3,4 
latki) oczekują na dziecko w szatni, a dzieci starszych (5-6 latki), które mogą się 
ubrać samodzielnie oczekują przed budynkiem.  

8. Dziecko przyprowadza i odbiera 1 rodzic/opiekun prawny lub osoba 
upoważniona. 

9. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe. 
10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 
11. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie 

powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka 
z przedszkola. 

 

 


