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ZASADY FUNKCJONOWANIA  NIEPUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA 

PODWODNA KRAINA W GDAŃSKU od 01.09.2020r. 

w oparciu o: 

- wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego 

z dnia 02 lipca 2020 r. (trzecia aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 
szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3, 

- Bezpieczny powrót do szkół. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i 
niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r 
 

I. ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU 

1. Kluczową kwestią Przedszkola jest zapewnienie dzieciom i kadrze sprawującej opiekę   

   bezpiecznych warunków. 

 

2.Dzieci uczęszczające do przedszkola  będą przebywały w dwóch salach:  

 a) w SALI CICHEJ PRACY może jednocześnie przebywać 11 dzieci, 

 b) w SALI ZABAW może jednocześnie przebywać 16 dzieci. 

3. W każdej sali przebywają, w miarę możliwości ci sami nauczyciele/opiekunowie,                   

    pracujący na 2 zmiany      

 

4. Przy podziale dzieci na grupy uwzględniono zalecaną,  przestrzeń do wypoczynku, 

   zabawy i zajęć dla dziecka.  

 

5. W obu salach znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie uprać lub dezynfekować. 

 

6. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych przedmiotów, ani zabawek z domu. 

 

7. W przedszkolu rezygnuje się z mycia zębów przez dzieci.  

 

8. Dzieci poinformowane są o konieczności częstego mycia rąk. Obowiązkowo: 

 po przyjściu do przedszkola 

 po skorzystaniu z toalety 

 przed posiłkami 

 po powrocie z dworu 

                                 

9. Należy wietrzyć sale raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej. 

 

10. Po każdym skorzystaniu z leżaków należy je zdezynfekować. 

 

11. Pościel zabierana jest do prania w ostatni piątek miesiąca. 

 

12. Dzieci spożywają posiłki w jednej sali (SALA CICHA).  

 

13.Pracownicy przedszkola zachowują dystans między sobą wynoszący 1,5m 



14.Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci nie wchodzą do przedszkola. Dzwonią domofonem         

    i po otwarciu drzwi wpuszczają dziecko samo do szatni, oddając je pod opiekę nauczyciela        

    /opiekuna. 

15.Rodzice/opiekunowie odbierający dziecko z przedszkola nie wchodzą na teren placówki. Dzwonią 

    domofonem i czekają aż dziecko się ubierze i zostanie przekazane rodzicom przez     

    nauczyciela/opiekuna. 

16.Nauczyciel / opiekun nadzoruje czynności dziecka w szatni: 

  a) w razie potrzeby pomaga mu w rozebraniu bądź ubraniu się, 

  b) w razie konieczności (bliższy kontakt z dzieckiem) wskazana jest ochrona osobista nauczyciela / 

     opiekuna (zakrycie ust i nosa / dezynfekcja rąk ) 

 c) decyzję taką podejmuje sam nauczyciel/opiekun mając przede wszystkim na uwadze zdrowie 

    dziecka i swoje 

17.Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola po raz pierwszy po ponownym   

     otwarciu przedszkola są zobowiązani do przekazania pracownikowi placówki stosownego   

     zaświadczenia (zał.nr 1) i dostosowania się do zaleceń tam widniejących. 

     W przeciwnym razie dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. 

 

18.Rodzice zobowiązani są do mierzenia temperatury dziecku przed wyjściem do przedszkola. 

19.Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie mające żadnych objawów   

    chorobowych (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe). 

20.Rodzice/opiekunowie , którzy przyprowadzają dziecko do przedszkola lub je odbierają muszą być 

     zdrowi i nie wykazywać żadnych objawów chorobowych (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle      

     mięśni, bóle gardła, inne nietypowe). 

21. Jeżeli w domu, w którym mieszka dziecko, przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w 

     warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

22.Nauczyciele/ opiekunowie, w razie konieczności, komunikują się z rodzicami dziecka   

     telefonicznie, wykorzystując w tym celu swój aparat komórkowy 

23.W przedszkolu znajduje się bezdotykowy termometr do mierzenia temperatury. 

24.Rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są do dostarczenia zgody na pomiar temperatury ciała    

     dziecka (zał.1a): 

 a) będzie ona mierzona, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 

     niepokojących objawów chorobowych, 

 b) decyzję taką podejmuje i dokonuje pomiaru,  nauczyciel/opiekun będący w danej chwili z   

     dzieckiem. 

 c) w przypadku braku takiej zgody dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. 

 

23. Jeśli dziecko przebywające w przedszkolu manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby 

      należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (IZOLATKA - GABINET DYREKTORA) i  

      niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z    

      PRZEDSZKOLA. 

 

24. W miarę możliwości dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu, przy 

      zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich (plac zabaw, boisko, spacer 

      do parku). 

 

25. Sprzęt na placu zabaw będzie, w miarę możliwości, czyszczony lub dezynfekowany. 

 
 



II. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Płyn do dezynfekcji znajduje się w szatni przy wejściu, na obudowie kaloryfera. 

2. Pracownicy przedszkola wchodząc do budynku placówki mają obowiązek zdezynfekować 

    ręce. 

3. Nauczyciele/opiekunowie muszą  regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły 

    to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.  

4. Właściciel przedszkola monitoruje godzinę wykonania prac porządkowych, zgodnie z planem   

    zapisanym w skoroszycie, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości: 

a) ciągów komunikacyjnych, 

b) dezynfekcji  powierzchni dotykowych -  klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w    

    pomieszczeniach spożywania posiłków, komputerów, pilotów, wszelkich włączników. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

    opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do   

    wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na   

    wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Personel opiekujący się dziećmi jest zobowiązany do zachowania szczególnych zasad higieny 

   (wg  uznania: zakrywania twarzy i nosa  oraz korzystania z  rękawiczek) w czasie czynności   

    wykonywanych podczas rozdawania posiłków oraz w trakcie przeprowadzania zabiegów  

    higienicznych u dziecka. 

 

7. Rękawiczki oraz maseczki do użytku dla pracowników przedszkola znajdują się w pomieszczeniu     

    socjalnym w widocznym miejscu. 

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych (pomieszczenie socjalne, toaleta dla dzieci)  

    wywieszone są  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

 

9. Przy dozownikach z płynem do dezynfekcji (szatnia, sala cichej pracy, sala zabaw, pomieszczenie    

    socjalne, pomieszczenie do izolacji osoby z objawami chorobowymi)  umieszczone są instrukcje jak 

    skutecznie dezynfekować ręce. 

10.W pomieszczeniu socjalnym oraz w pomieszczeniu do izolacji osoby z objawami chorobowymi 

     znajdują się instrukcje: jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę oraz jak prawidłowo nałożyć i   

     zdjąć rękawice. 

11.Wszystkie indywidualne środki ochrony osobistej muszą być wyrzucane do pojemnika na śmieci z     

     odpadami mieszanymi, znajdującego się w pomieszczeniu socjalnym. 

12. Należy co najmniej 3 razy w ciągu dnia dezynfekować toalety. 

 

III. GASTRONOMIA 

1. Wodę pitną z dystrybutora nalewa i podaje dzieciom nauczyciel/opiekun. 

2. Dzieci będą korzystały z posiłków w jednej sali, z zachowaniem odpowiedniego dystansu.  

3. Po każdym posiłku należy czyścić blaty stołów środkiem dezynfekującym. 

4. Posiłki będą przywożone i podawane wyłącznie w pojemnikach jednorazowych. 

5. Dostawca cateringu nie będzie wchodził na teren przedszkola. Będzie zostawiał termofory z 

    jedzeniem przed drzwiami wejściowymi do przedszkola, skąd będą one odbierane przez   

    wyznaczonego pracownika przedszkola. 



IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU 

PRZEDSZKOLA. 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

    wskazujących na chorobę zakaźną (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne   

    nietypowe). 

2. Pracownicy wypełniają jednorazowo specjalne oświadczenie o swoim stanie zdrowia (zał.nr 2) i są  

    zobowiązani do poinformowania pracodawcy lub dyrektora przedszkola, jeżeli zajdą jakiekolwiek   

    zmiany w stosunku do sytuacji zawartej w oświadczeniu. 

3. Jako pomieszczenie do izolacji osoby z objawami chorobowymi wyznaczony jest GABINET   

    DYREKTORA.: 

a) znajdują się tam środki ochrony osobistej (jednorazowy fartuch, maseczki jednorazowe, przyłbica,   

    rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji), 

b) wywieszone są instrukcje: 

- jak skutecznie dezynfekować ręce, 

- jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę 

- jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice. 

c) umieszczone są niezbędne numery telefonów: 

- do stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

- do lekarza – konsultanta PZU Zdrowie 

- na infolinię NFZ w sprawie koronawirusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


