
Samorządowe Przedszkole Nr 36 w Krakowie, ul. Okólna 18  

im. Krakowskiego Żaczka 
tel. 12 651 30 71 

e-mail: przedszkole36@poczta.onet.pl 

 

1 
 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO  

W OKRESIE PANDEMII COVID19 

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 36 W KRAKOWIE  

IM. KRAKOWSKIEGO ŻACZKA 

  

 

I. Podstawa do opracowania procedury: 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

  wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

 II. Cel procedury 

1. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu 

w przedszkolu oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenia się COVID-19.    

2. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób jakie przebywają  

w placówce. 

 

III.  Zakres procedury 

1. Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków 

przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki. 

 IV.     Zasady funkcjonowania przedszkola. 

 

1. Do placówki przedszkolnej nie powinni przychodzić pracownicy – nauczyciele, pracownicy 

administracji i obsługi, którzy są świadomi swojej choroby. O każdorazowej zmianie sytuacji 

zdrowotnej pracownicy mają obowiązek poinformować dyrektora placówki.  

2. Przed wejściem na placówkę przedszkolną każdy pracownik ma obowiązek dezynfekcji rąk.  

3. Dyrektor zapewnia środki ochrony osobistej dla personelu. 

4. Rodzice zobowiązani są do przyniesienia zaświadczenia lekarskiego o alergiach dziecka.  

W innym przypadku objawy związane z alergią będą traktowane jako objaw innej choroby.  

W związku z tym zostanie wprowadzona procedura podejrzenia zakażeniem covid19. 

5. Rodzice są zobowiązani podpisać oświadczenie o świadomości niebezpieczeństwa i zagrożeń, 

jakie niesie za sobą decyzja o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola w okresie pandemii 

covid19. (załącznik nr 1)  
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6. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Liczebność grup nie może 

przekroczyć 12 dzieci.  

7. Dzieci pod nadzorem nauczyciela mogą korzystać z istniejącego na terenie przedszkola placu 

zabaw. 

8. Należy zorganizować wychodzenie na plac zabaw tak, aby poszczególne grupy nie 

kontaktowały się ze sobą wzajemnie - (wyznaczenie stref zabawy). 

9. Podczas przebywania na placu zabaw nauczyciele ustalają miejsce zabawy dla swojej grupy. 

Należy pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Dzieci przebywające na placu zabaw 

nie powinny korzystać z piaskownicy i karuzeli.   

10. Należy codziennie dezynfekować sprzęt na placu zabaw. Jeżeli sprzęt na placu zabaw nie 

zostanie poddany codziennej dezynfekcji, to należy go oznaczyć taśmą i odpowiednio 

zabezpieczyć przed dziećmi.     

11. Należy zwracać uwagę, aby dzieci często myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety i powrocie z zajęć na świeżym powietrzu oraz po wejściu na salę, gdy 

jest rano przyprowadzone. 

12. Dziecko nie powinno samoistnie korzystać z dystrybutorów wody. Dzieciom wodę podaje 

nauczyciel, woźna oddziałowa. 

13. Dzieci nie powinny samodzielnie rozkładać naczyń do posiłku. Naczynia do posiłków są 

rozkładane każdorazowo przez woźne oddziałowe.  Przed i po posiłku woźne oddziałowe 

powinny czyścić i dezynfekować stoliki i krzesła. 

14. Nauczyciel nie organizuje wyjść poza teren placówki (spacer do parku, wyjście do biblioteki, 

wycieczka).  

15. Należy zadbać o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach.  

16.  Z sali należy usunąć sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.  

17. Podczas codziennych prac porządkowych należy dezynfekować powierzchnie często dotykane 

(poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ramy leżaków, poręcze krzesełek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów). Wszystkie przybory w sali i zabawki powinny być codziennie  

i systematycznie dezynfekowane. 

18. Salę, w której organizowane są zajęcia należy systematycznie, co godzinę wietrzyć. 

19. Podczas leżakowania należy zachować odstęp, a po zakończeniu odpoczynku należy 

zdezynfekować leżaki.  

20. Należy prowadzić aktywną politykę profilaktyczną poprzez dystrybucję materiałów 

informacyjnych oraz promować zachowania zmniejszające prawdopodobieństwo zakażenia. 

V.     Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola. 

1. W okresie trwania pandemii covid19 zmianie ulegają godziny otwarcia przedszkola dla dzieci 

od 7.00 do 16.00 

2. W godzinach 6.30 do 7:00 oraz od 16:00 do 17:30 następuję dezynfekcja oraz przegląd 

placówki. 

3. W przypadku, gdy któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji, rodzic nie 

może przyprowadzić dziecka do przedszkola.  

4. Rodzice nie mają wstępu do budynku przedszkolnego. 

5. Dzieci mogą być przyprowadzone do przedszkola maksymalnie do godzinny 8:30 a odbierane 

od godziny 14:00 

6. Codziennie w wyznaczonych godzinach 7:00 - 8:30 oraz 14:00 – 16:00 panie woźne będą 

pełnić dyżury podczas przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców. 
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7. Rodzic przyprowadzając lub odbierając dziecko do/z przedszkola używa dzwonka 

znajdującego się przy wejściu głównym informując tym samym pracowników o swoim 

przybyciu.  

8. Pracownik przedszkola otwiera drzwi. W obecności rodzica obowiązkowo mierzy dziecku 

temperaturę. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury lub innych widocznych 

objawów choroby należy podjąć procedurę postępowania w momencie zakażenia covid19.  

9. Pracownik przedszkola odbiera dziecko od rodzica tym samym przejmując za niego 

odpowiedzialność i wprowadza go do szatni przedszkolnej.  

10. W szatni przedszkolnej wyznaczona osoba pomaga dziecku w czynnościach 

samoobsługowych i wprowadza go na salę gdzie nauczyciel przejmuje odpowiedzialność.  

11. Pracownicy przedszkola pamiętają o przestrzeganiu bezpieczeństwa w kontaktach z dziećmi.  

12. Dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych przedmiotów i swoich zabawek. 

13. Po wejściu na salę nauczyciel lub pracownik obsługi informuje dziecko o konieczności 

umycia rąk.  

14. W godzinach odbioru dziecka obowiązują te same procedury, co w godzinach rannych.  

15. Rodzice nie są wpuszczani na placówkę. Dzieci są im przekazane przez pełniące dyżur panie.  

VI. Przygotowania i wydawania żywności. 

1. Kontrahenci nie mają wstępu do głównej części budynku (ciągu komunikacyjnego, którym 

poruszają się dzieci). Żywność będzie dostarczana tylnym wejściem-(ciągiem 

komunikacyjnym niedostępnym dla dzieci.) 

2. Dostawcy zewnętrzni mają obowiązek być w maskach i rękawiczkach. Bez masek 

i rękawiczek lub z nieprawidłowo założonymi, w ogóle nie będą obsługiwani/przyjmowani.  

3. Przekazywanie dostaw następuje z zachowaniem odległości pomiędzy osobami wydającymi  

i przyjmującymi produkty spożywcze. 

4. Pracownicy kuchni są wyposażeni w środki ochrony osobistej: maski, przyłbice, fartuchy, 

rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji, z których zobowiązani są korzystać. 

5. Pracownicy kuchni odbierający żywność są zobowiązani do przestrzegania najwyższych zasad 

bezpieczeństwa i higieny - (dezynfekcja rąk, używanie rękawiczek jednorazowych oraz 

maseczek). 

6. Żywność w opakowaniach podlega natychmiastowej dezynfekcji oraz wypakowania. 

Wszelkie opakowania, które mogą być umyte/zdezynfekowane powinny być poddane tym 

procesom (plastikowe opakowania, butelki, słoiki, puszki). Należy pamiętać o dokładnym 

myciu owoców.  

7. Pracownicy kuchni są zobowiązani do dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, 

naczyń stołowych oraz sztućców - (utrzymania kuchni, sprzętów kuchennych z zachowaniem 

najwyższych zasad bezpieczeństwa i higieny).  

8. Posiłki na poszczególne grupy będą wydawane w odpowiednich wcześniej ustalonych 

godzinach.  

9. Wydawanie posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym (kuchnia, sala) na krótko 

przed bezpośrednim spożyciem ich przez dzieci. 

10. Przedszkole nie udostępnia oddzielnego pomieszczenia na stołówkę. Posiłki będą wydawane  

w salach, w których przebywają dzieci.  

11. Naczynia do posiłków są rozkładane każdorazowo przez panie woźne. Przed i po posiłku 

panie woźne zobowiązane są do dezynfekcji stolików oraz krzesełek. 
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12. Po każdorazowym korzystaniu z wielorazowych naczyń i sztućców należy je myć 

w temperaturze 60
0
C lub je wyparzać. 

13. Personel kuchni nie powinien kontaktować się z dziećmi. 

14. Posiłki dla dzieci będą wydawane wyłącznie na podstawie obecności. Podanie informacji nt. 

frekwencji dzieci w danym dniu, powinno się odbyć poprzez kontakt telefoniczny pracownika 

kuchni z nauczycielem grupy. 

 

 VII. Postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 

1. Jeżeli podczas porannego mierzenia temperatury pracownik przedszkola zauważy, że dziecko 

ma podwyższoną temperaturę lub ma inne widoczne objawy choroby nie wpuszcza go do 

przedszkola. Prosi rodzica o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem. 

Informuje rodzica o konieczności przekazania informacji zwrotnej o stanie zdrowia dziecka 

poprzez telefon na palcówkę.  

2. Pracownik ma obowiązek poinformowania dyrektora placówki, o sytuacji, odmowy przyjęcie 

dziecka do przedszkola z powodu stanu jego zdrowia.    

3. Pracownicy nie lekceważą żadnych informacji na temat ewentualnych chorób. 

4. Pracownicy placówki uważnie obserwują dzieci wykazujące objawy chorobowe.  

5. W przypadku zauważenia niepokojących objawów u dziecka należy zawiadomić dyrektora 

przedszkola. 

6.  Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go wyznaczonym 

pomieszczeniu izolacyjnym, pod opieką oddziałowej, nauczyciela lub innej wyznaczonej 

osoby.  

7. Dla dziecka przebywającego w izolatce osoba opiekująca się nim zakłada kartę informacyjną  

o stanie zdrowia dziecka (załącznik nr 2) 

8. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki oraz rodziców/ 

prawnych opiekunów chorego dziecka, informując ich jednocześnie o konieczności 

natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola. 

9. Dziecko wraz z wyznaczonym pracownikiem przebywa w pomieszczeniu izolacyjnym do 

momentu przyjścia rodzica/ opiekuna prawnego.  

10. Pracownik przedszkola informuje rodzica/ opiekuna prawnego o konieczności przekazania 

informacji zwrotnej o stanie zdrowia dziecka poprzez telefon na placówkę. Dziecko powinno 

pozostać w kwarantannie domowej.  

11. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwowy 

Zakład Higieny oraz pozostałe instytucje.  

12. W sytuacji zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka (podwyższona temperatura, 

kaszel) powinny zostać poinformowane wszystkie osoby przebywające w danym dniu na 

placówce.  

VIII. Przepisy końcowe 

1. Procedury wewnętrznego w okresie pandemii covid19 obowiązują w przedszkolu od dnia 4 

maja 2020 r. do czasu ich odwołania. 

2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania 
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Załącznik nr 1 

 

do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego w okresie pandemii covid19 

w Samorządowym Przedszkolu nr 36 im. Krakowskiego Żaczka w Krakowie 

 

1. Oświadczenie rodziców 

 Imię i nazwisko dziecka: 

 

 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

Zapoznałem/łam się z Procedurom zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego w Samorządowym 

Przedszkolu nr 36 im. Krakowskiego Żaczka w Krakowie w związku z wystąpieniem COVID- 19  

i zobowiązuję się do jej przestrzegania przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola wyłącznie 

zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego 

odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w 

czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak 

choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło 

do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych. 

   

 

 

 .......................……………………… 
                                                                                (data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

2. Dziecko w przedszkolu będzie przebywało w godzinach od …………do………………… 

 

 

 

 

........……………………………… 
                                                                           (data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

3. Oświadczenie rodziców 

 

Jako rodzic/ opiekun prawny ………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

Oświadczam, iż jestem świadoma/y trwania okresu pandemii COVID 19 do istniejącego w tym czasie 

zagrożenia związanego z podjętą przeze mnie decyzją o oddaniu mojego dziecka pod opiekę 

przedszkolną.  

Powyższe podpisane oświadczenie ma na celu realizację przez przedszkole działań 

prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii. 

 

 

 

……………………………………… 
     (data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
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4. Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na POMIAR TEMPERATURY w trakcie pobytu  

      w Samorządowym Przedszkolu nr 36 w Krakowie. 

 

 

Ja, …………………………………………………………… wyrażam zgodę przez czas trwania 
(imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, spowodowaną chorobą COVID19 do badania  

 

temperatury ciała mojego dziecka ……………………………………………………(imię i nazwisko 

dziecka)  przy użyciu termometru bezdotykowego, każdego dnia przed przyjęciem dziecka do 

przedszkola oraz w trakcie jego pobytu w przedszkolu.   

W razie wystąpienia temperatury podwyższonej lub innych objawów choroby zobowiązuję się 

do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola.  

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez przedszkole działań prewencyjnych 

i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii 

 

………………………………………                                                                                          
(data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 2.  

do Procedury postępowania w momencie podejrzenia zakażenie 

w Samorządowym Przedszkolu nr 36 im. Krakowskiego Żaczka w Krakowie 

Karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka przebywającego pod opieką Samorządowego 

Przedszkola nr 36 im. Krakowskiego Żaczka w Krakowie w momencie podejrzenia zakażenie 

covid19. 

 

 

Imię i Nazwisko dziecka 

   

Godzina zauważenia objawów  

 

Jakie wystąpiły objawy 

 

 

 

Godzina poinformowania rodziców 

 

 

 

Kto został poinformowany 

 

 

 

Podpis osoby informującej 

 

 

 

Pomiary temperatury 

 

Godzina Odczytana temperatura 

    

    

    

    

 

Inne zaobserwowane objawy:..................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Godzina odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna:    ................................................................. 

W związku z zaobserwowanymi u dziecka objawami chorobowymi i wprowadzonym Procedurami 

postępowania w momencie podejrzenia zakażenie w Samorządowym Przedszkolu nr 36 im. 

Krakowskiego Żaczka w Krakowie z dniem ……………… .informujemy, iż Rodzice są zobowiązani 

do: 

 kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka; 

 pozostawienia dziecka w domu; 

 poinformowanie telefoniczne dyrektora przedszkola o stanie zdrowia dziecka 

 w przypadku zdiagnozowania u dziecka Covid-19 Rodzic jest zobowiązany do 

natychmiastowego poinformowania dyrektora placówki. 

 

                                                                                        ...................................................................  
                                                                                  (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


