
Procedury bezpieczeństwa na terenie            

Punktu Przedszkolnego Bajkowa Kraina           

w Koninie w okresie pandemii COVID -19 
 

Zasady postępowania dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci 

uczęszczających do Punktu Przedszkolnego Bajkowa Kraina                 

w Koninie 

 

I. Ogólne zasady organizacji pracy przedszkola i postępowania dla rodziców oraz 

opiekunów prawnych: 

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do współpracy z placówką w zakresie 

zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

2. Zobowiązuje się rodziców i opiekunów prawnych do przyprowadzania do placówki 

wyłącznie dzieci zdrowych bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Rodzice/ 

opiekunowie prawni zobowiązani są do codziennej weryfikacji stanu zdrowia dzieci 

oraz w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych do nieprzyprowadzania 

podopiecznego do placówki. 

3. Nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola jeżeli w domu podopiecznego 

przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

4. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszej konsultacji z dyrektorem placówki, 

opiekun grupy ma prawo żądać od rodziców/opiekunów podopiecznego 

zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że stan zdrowia dziecka pozwala na 

uczęszczanie do placówki. 

5. Jeżeli dziecko podczas pobytu w przedszkolu będzie przejawiało niepokojące objawy 

choroby, zostanie odizolowane, a prawni opiekunowie wezwani do pilnego odebrania 

dziecka. 

6. Rodzice /opiekunowie zobowiązani są do wskazania szybkiej ścieżki komunikacji z 

przedszkolem i do weryfikacji aktualności danych kontaktowych, którymi dysponuje 

placówka oraz do niezwłocznego powiadamiania jeżeli ich numery kontaktowe uległy 

zmianie. 



7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przypominania dziecku o podstawowych 

zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, 

unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy 

podczas kichania czy kasłania. 

8. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez wyłącznie osoby zdrowe, 

w których rodzinie żadna z osób nie jest objęta kwarantanną lub izolacja domową. 

9. Placówka zastrzega sobie możliwość mierzenia temperatury ciała każdego dziecka 

przy wejściu i wyjściu dziecka z placówki oraz w razie zaobserwowania u dziecka 

niepokojących objawów zdrowotnych. 

10. Jeżeli pomiar temperatury ciała dziecka przekroczy 37°C pracownik odmawia 

przyjęcia dziecka do placówki. 

11. Zobowiązuje się rodziców do nieprzynoszenia na teren przedszkola dodatkowych, 

zbędnych przedmiotów, w tym zabawek. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do 

zachowania należytej staranności w przestrzeganiu niniejszego zakazu. 

12. Ubrania na zmianę proszę przygotować w plastikowym woreczku/ torebce i przekazać 

je pracownikowi przedszkola. Zapasowe ubrania powinny być wcześnie uprane, 

uprasowane. Rzeczy zostaną odłożone do indywidualnej szafki szatniowej dziecka. 

13. Przestrzeń przeznaczona do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może 

być mniejsza niż 4m2  na jedno dziecko i każdego opiekuna. 

14. Dzieci bawią się w bezpiecznej odległości, zachowując dystans. 

15. Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

16. Z sali, w której przebywa grupa dzieci usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie uprać lub dezynfekować np. pluszowe zabawki, dywany. 

17. Dzieci w ciągu dnia otrzymają posiłki, które będą podawane z zachowaniem 

warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do 

żywienia zbiorowego i zasad epidemiologicznych. 

18. W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe w sali, łazience, na 

korytarzu, odbywa się również dezynfekcja klamek, kontaktów, blatów. 

19. Na koniec dnia, po opuszczeniu przez dzieci przedszkola, wszystkie pomieszczenia i 

sprzęty w placówce są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane. 

20. Przedszkole umożliwia korzystanie wychowankom z placu zabaw, dzieci korzystają 

ze sprzętu tylko po uprzednim zdezynfekowaniu, każdorazowe użycie sprzętu 

wymaga ponownej dezynfekcji. 



21. Zobowiązuje się rodziców/ opiekunów prawnych do przestrzegania czasu 

przyprowadzania i odbierania dziecka w wyznaczonych godzinach. 

 

II. Procedura bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci: 

1. Do przedszkola przyjmowane są wyłącznie dzieci, których rodzice zgłosili wcześniej 

chęć skorzystania ze zorganizowanej w placówce opieki, przedstawili oświadczenia 

(załącznik nr 1, nr 2, nr 3 do Procedury Bezpieczeństwa) oraz otrzymali akceptację. 

2. Osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko z przedszkola musi być wyposażona w 

indywidualne środki ochrony osobistej takie jak: maseczka lub przyłbica oraz 

jednorazowe rękawiczki. Zobowiązana jest również do zdezynfekowania rąk płynem 

dezynfekującym ustawionym przy wejściu do placówki. Przy dozownikach z płynem 

do dezynfekcji rąk zamieszczono instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk. 

3. Dziecko, po ukończeniu 4. roku życia, powinno być zaopatrzone w indywidualną 

osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 

4. Rodzice/opiekunowie w celu zachowania bezpieczeństwa mają zakaz wchodzenia do 

budynku przedszkola.  

5. W momencie przybycia do przedszkola należy powiadomić nauczyciela dzwoniąc 

dzwonkiem do drzwi. Nauczyciel wyposażony w maseczkę ochronną lub przyłbicę 

oraz jednorazowe rękawiczki wychodzi po dziecko do drzwi wyjściowych, udziela mu 

także ewentualnego wsparcia w momencie zmiany obuwia oraz odzieży wierzchniej w 

szatni. 

6. Zaleca się, aby ten sam rodzic/opiekun przyprowadzał oraz odbierał dziecko z 

przedszkola. 

7. Czas przebywania rodziców/opiekunów na terenie w pobliżu placówki należy skrócić 

do niezbędnego minimum. 

8. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego względem 

pracowników oraz innych podopiecznych wynoszącego min. 2 m. 

9. Zaleca się aby rodzice ubierali dziecko w swobodne ubranie, które wychowanek 

będzie potrafił w miarę możliwości samodzielnie zdjąć i założyć. 

10. Przyprowadzenie dziecka do placówki jest równoznaczne z akceptacją nowych zasad 

funkcjonowania placówki oraz oznacza, że opiekun prawny zobowiązuje się do ich 

stosowania. 



11. Zobowiązuje się rodziców /opiekunów do poinformowania o powyższych zasadach 

osoby trzecie upoważnione do przyprowadzania/odbierania dzieci z placówki. 

 

III. Obowiązki dyrektora placówki: 

1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w przedszkolu do obowiązujących 

przepisów i wytycznych w zakresie zwiększonego reżimu sanitarnego, w warunkach 

pandemii koronawirusa. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym m.in. w celu zapewnienia odpowiednich 

środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej. 

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego na okres wzmożonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa. 

4. Organizuje pracę przedszkola na podstawie zebranych informacji od rodziców o 

liczbie zadeklarowanych dzieci. 

5. Przekazuje rodzicom informację o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w 

sposób ogólnie przyjęty w danej placówce. 

6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia 

zachorowania dziecka lub pracownika. 

7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do 

dezynfekcji rąk i powierzchni. 

8. Zapewnia przy wejściu głównym dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w 

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z 

zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych 

miejscach w placówce). 

9. Monitoruje przestrzeganie niniejszej procedury przez wszystkich jej odbiorców. 

10. W przypadku korzystania z urządzeń terenowych, zapewnia codzienną 

dezynfekcję placu zabaw. 

 

IV. Obowiązki pracowników: 

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru 

temperatury. 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka), decyzją lekarza pozostaje w domu i zawiadamia o tym 

fakcie dyrektora placówki. 



3. Bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z palcówki oraz w trakcie pracy często 

odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych 

miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją. 

4. Nauczyciel: pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu:  

a) organizuje działania opiekuńczo-wychowawcze; 

b) wyjaśnia dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały 

wprowadzone; komunikat przekazuje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w 

dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, 

bez lęku; 

c) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci 

(umieszczonej w widocznych miejscach w placówce); 

d) przypomina i daje przykład; zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie 

myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 

powrocie z placu zabaw 

e) organizuje codzienną gimnastykę; 

f) często/co godzinę wietrzy salę; 

g) przygotowuje materiały do nauki i zabawy oraz świadczy 

 pracę zdalną dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola. 

 

V. Postanowienia końcowe: 

1. Przedszkole zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeniem COVID-19. 

2. Procedura obowiązuje wszystkich do odwołania. 


