
Procedura postępowania 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania I Społecznego Przedszkola im. Mikołaja 

Reja w Kielcach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Procedura uwzględnia Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  

4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku dl lat 3, wydane  

na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.). 

 

1. I Społeczne Przedszkole im. Mikołaja Reja w Kielcach, zwane dalej „przedszkolem”, pracuje 

w godzinach od 7.30 do 16.30. 

2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się w godz. od 7.30 do 9.00. 

3. Przedszkole kończy pracę po odebraniu ostatniego dziecka przez rodzica/opiekuna. 

4. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci bez żadnych objawów chorobowych, zwłaszcza 

objawów sugerujących chorobę zakaźną.  

5. Obowiązuje zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa osoba 

na kwarantannie, w izolacji lub istnieje prawdopodobieństwo, że członkowie rodziny mieli 

kontakt z osobą zakażoną COVID-19. 

6. Dzieci powinny być przyprowadzane i odprowadzane przez osoby zdrowe. 

7. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zobowiązani są 

do zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2 m. 

8. Każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek dezynfekcji rąk. Placówka zapewnia 

płyn dezynfekcyjny i jednorazowe ręczniki umieszczone przy wejściu. 

9. Rodziców/opiekunów obowiązuje zakaz wchodzenia do przedszkola i przebywania na jego 

terenie. 

10. Gotowość przekazania dziecka do przedszkola sygnalizowana jest przez rodzica/opiekuna  

za pomocą domofonu. 

11.  Każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, tj. 

osłony ust i nosa, użycia jednorazowych rękawiczek lub dezynfekcji rąk przy wejściu. 

12. Domofon jest dezynfekowany przez pracownika przedszkola po każdorazowym jego użyciu.  

13. Dziecko jest przekazywane wyznaczonemu do danej grupy pracownikowi przedszkola, który 

kieruje je do szatni, a następnie do sali zajęć. 

14. Dzieci stanowiące grupę przebywają w wyznaczonej sali, w której  zapewniona jest 

wymagana minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć 

15. Jedna grupa liczy nie więcej niż 10 dzieci. 

16. Grupą dzieci opiekują się wyznaczeni opiekunowie.  



17. Jeżeli w przedszkolu będzie uruchomiona więcej niż jedna grupa, dzieci z poszczególnych 

grup nie będą miały ze sobą kontaktu. 

18. Z wyznaczonych do zajęć sal usuwa się przedmioty i sprzęty nienadające się  

do skutecznego uprania lub zdezynfekowania (pluszowe zabawki, wykładziny itp.). 

19. Wykorzystywane na zajęciach przybory sportowe podlegają dokładnemu czyszczeniu  

i dezynfekowaniu. 

20. Obowiązuje zakaz przynoszenia do przedszkola zabawek i innych przedmiotów. 

21. Każdą salę wietrzy się przynajmniej raz na godzinę, a w uzasadnionych przypadkach - także 

w trakcie zajęć. 

22. W każdej sali umieszcza się numery telefonów do rodziców/opiekunów, dyrekcji  

i sekretariatu placówki, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych. 

23. Poszczególne grupy będą mogły korzystać z boiska sportowego. W tym samym czasie  

na boisku może przebywać tylko jedna grupa dzieci. 

24. Urządzenia na placu zabaw zamyka się i zabezpiecza przed używaniem. 

25. Obowiązuje zakaz wyjścia poza teren będący w dyspozycji przedszkola (np. do parku). 

26. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola wyrażają zgodę na pomiar 

temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność. 

27. Placówka dysponuje termometrem bezdotykowym, dezynfekowanym po każdym jego 

użyciu. 

28. W placówce wyznacza się osobne pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej  

i płyn dezynfekujący. 

29. W przypadku pojawienia się u dziecka niepokojących objawów chorobowych izoluje się je  

w osobnym pomieszczeniu z zachowaniem minimum 2 m odległości od innych osób oraz 

powiadamia się niezwłocznie rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka  

z przedszkola.  

30. Pracownik przedszkola powiadamia dyrektora placówki o każdym stwierdzonym przez niego 

niepokojącym zdarzeniu. 

31. Rodzic/opiekun chorego dziecka jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z lekarzem. 

32. Rodzic/opiekun proszony jest o niezwłoczne powiadomienie nauczyciela-wychowawcę  

o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu. 

33. Personel opiekujący się dziećmi wyposażony jest w środki  ochrony osobistej – jednorazowe 

rękawiczki, maseczki na usta i nos.  

34. Nauczyciel-wychowawca nie ma obowiązku używania środków ochrony osobistej podczas 

prowadzenia zajęć. Jest natomiast zobowiązany do częstego mycia i dezynfekowania rąk. 

35. Nauczyciel-wychowawca jest zobowiązany zwracać uwagę dzieciom na konieczność 

częstego i regularnego mycia rąk, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po 

powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Organizuje dla dzieci pokaz właściwego mycia rąk. 

36. Wszystkie pomieszczenia, z których korzystają dzieci, są systematycznie i na bieżąco 

dezynfekowane. 



37. W miarę możliwości unika się organizowania zabaw skupiających  dzieci w jednym 

pomieszczeniu. 

38. Posiłki dla dzieci dostarcza się w formie cateringu w jednorazowych pojemnikach, przy 

użyciu jednorazowych sztućców. 

39.  Niniejszą procedurę zamieszcza się na stronie internetowej Zespołu Szkół Społecznych im. 

Mikołaja Reja w Kielcach (w skład której wchodzi przedszkole)  i w siedzibie przedszkola.  

40. Z procedurą zobowiązani są zapoznać się, w celu jej stosowania, nauczyciele-wychowawcy  

i pracownicy przedszkola oraz rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych  

im. M. Reja w Kielcach 

/-/Ryszard Nazimek 


