
 
 
 
 
 

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA PODWODNA KRAINA 
 

od 01.09.2021r. 
 

w oparciu o wytyczne sanitarne przygotowane przez MEiN we współpracy z MZ i GIS 
 
 

 

OGÓLNE ZASADY: 
 

Dystans 
 

W miarę możliwości zachować odległość pomiędzy osobami : 1,5 metra. 
 

Dezynfekcja 
 

przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem 
dezynfekującym. 
 

Higiena 
 

częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
 

Maseczka 
 

w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami. 
 

Wietrzenie 
 

przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć. 
 

1. Do PRZEDSZKOLA może uczęszczać dziecko bez objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

 
2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz 

pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

 
3. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez 

opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z 

osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i z przedszkola 

opiekunowie z dziećmi oraz dzieci przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w 

pomieszczeniach zamkniętych przedszkola lub gdy nie ma możliwości zachowania 

dystansu na terenie przedszkola (rekomendowane maseczki chirurgiczne). 



 
 
 
 

 

4. Przy wejściu do budynku przedszkola znajduje się informacja o obowiązku 
dezynfekowania rąk i jest umieszczony pojemnik z płynem dezynfekującym.  

5. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci.  
Prosimy: 
aby osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko dzwoniła domofonem i czekała 

 
na informację od nauczyciela;  
żeby rodzice nie otwierali drzwi innym osobom (robi to nauczyciel); 
aby z dzieckiem/dziećmi wchodziła 1 osoba dorosła; 

 
żeby w szatni przebywały maksymalnie 2 osoby dorosłe; 
o zachowanie dystansu 1,5 m między rodzicami;  

o nieprzedłużanie pobytu w szatni i jak najszybsze jej opuszczenie; 
 

aby osoba przyprowadzająca dziecko, przed opuszczeniem szatni, przekazała 
dziecko nauczycielowi przy drzwiach do sal. 

 
6. Należy ograniczyć przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane są 

do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania 

w wyznaczonych obszarach przedszkola. 
 
7. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 
 
8. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać 

na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 37,5°C, 

katar, kaszel, duszności) należy odizolować dziecko w odrębnym pomieszczeniu 

lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania 

dziecka z przedszkola (rekomendowany własny środek transportu). 
 
9. Należy przestrzegać harmonogramu/planu dnia, przede wszystkim: godziny 

przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, w celu umożliwienia sprawnego 
 

sprzątnięcia i dezynfekcji pomieszczeń oraz sprzętu. 
 

10. W naszym przedszkolu: 
przed rozpoczęciem zajęć dezynfekowane są powierzchnie dotykowe stolików 

 

dzieci; 
 

w miarę możliwości ograniczamy przemieszczanie się nauczycieli między dziećmi; 
mamy zapewnione maseczki, rękawiczki jednorazowe i środki do dezynfekcji rąk; 



 
 
 

 

bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do  
 

przedszkola należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu 
 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust; 
 

sprzęty sportowe są dokładnie czyszczone i dezynfekowane. Przedmioty i sprzęty 
znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

 

dezynfekować, są usunięte lub dostęp do nich jest uniemożliwiony; 
w salach podłoga myta jest detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu 

 

zajęć; 
sale i części wspólne (korytarze) są często wietrzone 

 

11. Dzieci korzystają z boiska oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola. 
 

12. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, 

z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy 

unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, 
która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

 

13. Dzieci nie mogą zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 

dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 

powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 
 

14. Rekomenduje się organizację zajęć dodatkowych w małych grupach z 
zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. 

 

15. Dyrektor przedszkola ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego 
regulaminu lub procedur funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii, w zależności 
od sytuacji. 


