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Procedura regulująca pracę Niepublicznego Przedszkola Pro Novo
przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia choroba COVID-19

1. Cele procedury:
 ustalenie zasad postępowania w przedszkolu w czasie epidemii COVID – 19
 zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom i pracownikom przebywającym w przedszkolu,
 zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby COVID19

2. Definicja przedmiotu procedury.
Przedmiotem procedury są:
 organizacja pracy przedszkola – godziny pracy przedszkola, tworzenie oddziałów,
 powierzanie oddziału opiece nauczycieli i pomocy nauczyciela,
 zakres dostosowania przedszkola do obowiązujących wymagań,
 zasady postępowania przy przyprowadzaniu dzieci do przedszkola,
 zasady postępowania przy odbieraniu dzieci z przedszkola,
 sposób komunikowania się,
 organizacja żywienia dzieci i pracowników w przedszkolu z zachowaniem reżimu sanitarnego,
 określenie zadań nauczycieli i pracowników obsługi wynikających z rygoru sanitarnego.

3. Kogo dotyczy procedura ?
Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice i pracownicy przedszkola oraz dyrektor.

4. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest
przedmiotem procedury.

Dyrektor:
ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne
i higieniczne warunki pobytu dzieci i pracy, odpowiada za organizację pracy; wdraża zalecenia
i dyspozycje Ministerstwa Zdrowia, GIS, MEN i organu prowadzącego; opracowuje regulaminy
i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Nauczyciele i pracownicy przedszkola:
są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem;
są zobowiązani do przestrzegania przepisów niniejszej procedury; przestrzegania nakazu przydziału do
danej grupy i przestrzegania zakazu: grupowania, rotowania pomiędzy grupami, nieuzasadnionego
przemieszczania się po przedszkolu.

Rodzice
są zobowiązani do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury; prowadzenia wnikliwej obserwacji
dzieci pozwalającej na dostrzeżenie symptomów zakażenia koronawirusem; przekazywania
dyrektorowi i nauczycielom istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka; zaopatrzenia dziecka w
indywidualną ochronę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola; nieprzyprowadzanie dziecka do
przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji; wyjaśnienie swojemu
dziecku sytuacji i stosowanie zasady krótkiego pożegnania; kontaktuje się z nauczycielem telefonicznie,
mailowo lub poprzez kontakt osobisty z zachowaniem odległości 2 m (stojąc w strefie
bezpieczeństwa); przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny; każdorazowe
dezynfekowanie rąk, zasłanianie nosa i ust podczas pobytu w przedszkolu.

5. Opis pracy.
Organizacja pracy przedszkola:

5.1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.00 do 16.00 – 9 godzin dziennie – realizując
zadania opiekuńcze.
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5.2. Ilość oddziałów w przedszkolu zależy od liczby dzieci zadeklarowanych do przedszkola
w tym okresie oraz od liczby nauczycieli przystępujących do pracy,
a) maksymalna liczba grup może wynieść 3, przy założeniu że wszyscy nauczyciele przystępują do
pracy,
b) grupa może liczyć 9 dzieci, przy czym liczbę tę można zwiększyć do 10, po uzgodnieniu z organem
prowadzącym,
c) do grup przydziela się dzieci w miarę możliwości zgodnie z dotychczasowymi przydziałami, jednak
dyrektor może połączyć dzieci zbliżone wiekowo - tak powstałych grup nie zmienia się. Jedyna zmiana
w składzie może wynikać z faktu dochodzenia dzieci deklarowanych przez rodziców (do 10),
d) dzieci z grup nie mogą się łączyć, mieszać, spotykać,
e) każda grupa ma wyznaczoną i przydzieloną salę, w której przebywa każdego dnia – przydział sali
jest stały i niezmienny.

5.3. Opiekę nad każdą grupą w jednym czasie sprawuje w miarę możliwości dwóch nauczycieli, przy
założeniu, że pracują cały dzień z grupą, a zmieniają się w cyklach cotygodniowych lub inaczej
ustalonych cyklach:
a) przydział nauczycieli do grup jest stały i niezmienny,
b) w przypadku nieobecności przydzielonego do grupy nauczyciela, dyrektor za zgodą organu
prowadzącego przydziela godziny doraźnego zastępstwa tylko drugiemu nauczycielowi danego
oddziału,
C) Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do podanej godziny,
d) z opiekunami danej grupy nie kontaktują się inni pracownicy ani osoby z zewnątrz,w tym rodzice,
e) wykonanie ewentualnych napraw woźni mogą dokonywać w sali wtedy, gdy nie ma w niej dzieci
(najlepiej po godzinach pracy przedszkola).

5.4. Dzieci przebywając w przedszkolu będą:
a) bardzo często wykonywać czynności higieniczne i samoobsługowe pod nadzorem nauczyciela –
realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obszarze fizycznym,
b) korzystać z zabawek, jednak ograniczonych do takich, które łatwo można dezynfekować,
c) uczestniczyć w zabawach proponowanych przez nauczycieli
d) korzystać z przedszkolnego placu zabaw, spacerować po przedszkolnym terenie – przy
zachowaniu następujących zasad:
 grupy nie mieszają się,
 każda grupa ma swoją ustaloną godzinę (w zależności od ilości dzieci opracowuje się

harmonogram wyjść),
 zabawki na placu zabaw są codziennie dezynfekowane (przynajmniej raz dziennie)
e) siedzieć przy posiłkach i w czasie zabaw stolikowych w miarę możliwości w bezpiecznej odległości –
maksymalnie po 3 przy jednym stoliku

5.5. Dzieci przebywając w przedszkolu nie będą:
a) przynosić swoich zabawek z domu,
b) podawać ręki na powitanie,
c) leżakować ,
d) wychodzić poza teren przedszkola na spacery: do parku, lasu, na inne place zabaw, itp.

Zakres dostosowania przedszkola do obowiązujących wymagań
5.6. Zastosowane zasady bezpieczeństwa i higieny:
a) ograniczenie do minimum przebywania w przedszkolu osób z zewnątrz
b) wydzielenie strefy bezpieczeństwa - miejsce - holu przy schodach - część wspólna dla całego NZSP
Pro Novo:
 w strefie może przebywać tylko 2 osoby dorosłe z dzieckiem
 w szatni mogą przebywać tylko dwie osoby dorosłe z 2 dzieci (maksymalnie 4 osoby

z zachowaniem minimalnego odstępu między osobami obcymi wynoszącego 2 m)
 jeśli przez szyby widać, że hol jest już zajęty należy czekać na wejście przed budynkiem,
 należy zachować między stojącymi odstęp 2 m.
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c) umieszczenie płynów dezynfekujących przy wejściu do budynku,
d) wyposażenie pracowników w maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy z długimi rękawami
(stosowane w miarę potrzeb),
e) usunięcie z sal dywanów, maskotek, zabawek i pomocy trudnych lub niemożliwych do dezynfekcji,
f) utrzymywanie w czystości sal i ciągów komunikacyjnych, w tym mycie i dezynfekowanie
powierzchni dotykowych i płaskich podłóg, poręczy, klamek, włączników, zabawek, blatów stołów i
szafek, krzeseł, zabawek, itd.,(przynajmniej raz dziennie),
g) codzienne dezynfekowanie zabawek i sprzętu sportowego znajdującego się na placu zabaw, a tego
którego nie da się skutecznie zdezynfekować oznaczenie taśmą i zabezpieczenie przed używaniem,
h) wietrzenie sal co godzinę w ciągu dnia (nawet podczas zajęć), a także przez 60 minut wszystkich sal,
w których przebywały dzieci (na koniec dnia),
i) wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia do odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych (sala za salą gimnastyczną),
j) wydanie pracownikom zakazu: grupowania, rotowania pomiędzy grupami, nieuzasadnionego
przemieszczania się po przedszkolu,
k) nakaz noszenia maseczek / przyłbic przez rodziców i osoby obce przebywające w strefie
bezpieczeństwa i rękawiczek (lub dezynfekowania rąk przy wejściu),
l) nakaz dokonywania pomiaru temperatury dzieciom i pracownikom. Temperatura mierzona przez
wskazanego pracownika przed wejściem do przedszkola i potem 2 razy w ciągu dnia )ostatni raz przed
opuszczeniem przedszkola). Zgodnie z procedurą mierzenia temperatury

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola
5.7. Dziecko przychodzi do przedszkola bez żadnych rzeczy i bez zabawek.

5.8. Dziecko należy przyprowadzić do godz. 8.00. Po tej godzinie dziecko nie będzie przyjęte.

5.9. Do przedszkola można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez żadnych oznak chorobowych
typu katar, kaszel, biegunka, temperatura, ból gardła.

5.10. Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, u którego pracownik przejmujący dziecko zauważył
niepokojące objawy.

5.11. Nie wolno przyprowadzić do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
lub w izolacji.

5.12. Rodzice są zobowiązani do uaktualnienia numerów telefonów kontaktowych.

5.13. Sposób postepowania przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola
Rodzicu:
a) musisz mieć na twarzy maseczkę,
b) dziecko powyżej 4 r.ż. także powinno mieć maseczkę w czasie drogi do przedszkola.
c) zdezynfekuj ręce płynem przy użyciu dozownika znajdującego się przy drzwiach wejściowych –
zgodnie z instrukcją,
d) wejdź z dzieckiem do przedszkola i zatrzymaj się w strefie bezpieczeństwa (pierwsza część holu -
przy schodach),
e) czekaj na pracownika (pomoc nauczyciela),
f) pracownik zmierzy dziecku temperaturę przy użyciu bezdotykowego termometru:
 wyniki pomiarów nie będą nigdzie odnotowywane
 jeśli dziecko będzie miało podwyższoną temperaturę (powyżej 37°) będziecie musieli powrócić

do domu,
 jeśli nie wyrażasz zgody na pomiary temperatury nie możesz przyprowadzać dziecka do

przedszkola,
h) jeśli temperatura nie budzi zastrzeżeń, wchodzisz z dzieckiem do szatni, gdzie dziecko ściąga
maseczkę, którą Ty zabierasz ze sobą i wynosisz na zewnątrz (nigdzie jej nie odkładasz), pomagasz mu
sprawnie w rozebraniu się i kierujesz do łazienki, by wymyło dłonie, a następnie (po Waszym krótkim
pożegnaniu) – bez podawania ręki, bez brania na ręce, itp.,przekazujesz dziecko nauczycielowi, który
otwiera drzwi a Ty idziesz do pracy.
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5.14. W czasie przyprowadzania dziecka należy ograniczyć do minimum rozmowy z pracownikiem,
sprawnie wykonywać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym, czekającym na zewnątrz.

5.15. Odpowiedzialność przedszkola rozpoczyna się z chwilą przekazania dziecka pracownikowi.

Odbieranie dziecka z przedszkola
5.16. Dziecko należy odebrać najpóźniej do godz. 16.00.

5.17. Sposób postępowania przy odbieraniu dziecka.
Rodzicu:
a) musisz mieć na twarzy maseczkę,
b) pamiętaj o nowej (czystej) maseczce dla dziecka, jeżeli ma ono więcej niż 4 lata,
c) zdezynfekuj ręce płynem przy użyciu dozownika znajdującego się przed drzwiami wejściowymi –
zgodnie z instrukcją lub załóż rękawiczki,
e) wejdź do przedszkola i zatrzymaj się w strefie bezpieczeństwa i sprawdź, czy w szatni nie ma innych
dorosłych z dziećmi,
f) podchodzisz do drzwi sali i czekasz, aż nauczyciel wyprowadzi Twoje dziecko na zewnątrz, nie
otwierasz sam drzwi sali,
g) pomagasz dziecku w sprawnym ubraniu się i przygotowaniu do wyjścia
j) zakładasz maseczkę dziecku (powyżej 4 r.ż.) i wychodzisz.

5.18. Odpowiedzialność przedszkola kończy się z chwilą przekazania dziecka rodzicowi.

5.19. Przy odbieraniu dziecka należy ograniczyć do minimum rozmowy z pracownikiem, sprawnie
wykonywać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym, czekającym.

5.20. W czasie oczekiwania na wejście do budynku czy po wyjściu i spotkaniu innych rodziców należy
zachowywać miedzy sobą odstęp 2 m.

Sposób komunikowania się
5.21. Rodzice mogą kontaktować się z dyrektorem i nauczycielami telefonicznie i mailowo przy użyciu
dziennika elektronicznego

5.22. W wyjątkowych sytuacjach rodzice mogą poprosić o rozmowę z nauczycielem grupy, ale tylko
wówczas, gdy będzie możliwe zapewnienie opieki pozostałym dzieciom w grupie przez pomoc
nauczyciela. Obie strony stoją w bezpiecznej odległości, rozmawiają w strefie bezpieczeństwa i są
w maseczkach. Nauczyciel nim wróci do sali ma obowiązek wydezynfekować dłonie.

Organizacja żywienia dzieci i pracowników w przedszkolu z zachowaniem reżimu sanitarnego
5.23. Wyżywienie w przedszkolu składa się z 3 posiłków wydawanych w godzinach: 8.15 - śniadanie,
11.00 – II danie, 13.15– zupa w podwieczorkiem.

5.24. Za przygotowanie posiłków zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny, tak jak
dotychczas, odpowiadają pomoce nauczyciela przypisane do danej grupy, w tym:
a) myją i wyparzają sztućce i naczynia, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,
b) dezynfekują blaty robocze, krany, poręcze, powierzchnie płaskie, itd.,
c) odbierają posiłki od firmy zewnętrznej spod drzwi (pojemniki i termosy firma zewnętrzna
pozostawia pod drzwiami kuchni (bez kontatktu z pracownikami kuchni). Firma składa oświadczenie,
że stosuje wymogi reżimu sanitarnego przy przygotowaniu posiłków.

5.25 W stołówce może przebywać tylko jedna grupa dzieci. Po jej wyjściu pracownik pomocy
dezynfekuje stoliki i oparcia krzeseł, klamkę drzwi wejsciowych i okienka do wydawania posiłków.
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5.26. Pomoc danego nauczyciela przypisana do danej grupy nie ma styczności z dziećmi, nauczycielami
przydzielonymi do innych grup.

5.27. Pomoc nauczyciela odpowiada za przygotowanie stołówki do posiłku i rozdzielanie ich
dzieciom (zanim wejdą do stołówki), zaś nauczyciele w trakcie posiłku dbają o odpowiednie odległości
pomiędzy dziećmi siedzącymi przy jednym stole.
Przy każdym posiłku i na każdym stole wykładają do dyspozycji dzieci chusteczki higieniczne lub
ręczniki papierowe.

Zadania nauczycieli i pracowników obsługi wynikających z rygoru sanitarnego
5.28. Nauczycielowi sprawującemu opiekę nad dziećmi danej grupy przydziela się dodatkowe
zadania na czas obowiązywania procedury:
a) wyjaśnianie dzieciom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w przedszkolu i celu
ich wprowadzenia,
b) zawarcie umów z dziećmi i ich konsekwentne respektowanie,
c) organizowanie opieki nad dziećmi (zajęć opiekuńczych) w sposób gwarantujący bezpieczeństwo
dzieciom, sobie i pomocy nauczyciela – w tym:
 nie podawanie ręki na powitanie,
 częste i regularne mycie rąk przez dzieci pod kontrolą nauczyciela,
 wzmożenie kontroli mycia rąk przez dzieci po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem

i po powrocie z podwórka,
 dawanie przykładu swoją osobą, częste pokazy właściwego mycia rąk,
 zwracanie uwagi na nie dotykanie przez dzieci oczu, nosa i ust,
 uczenie zasłaniania ust i nosa przy kaszlu i kichaniu (wypracowanie zasady zasłaniania twarzy

w łokieć lub w chusteczkę),
 wydawanie dzieciom wody z dzbanka (tylko pod kontrolą nauczyciela),
 prowadzenie zabaw ruchowych przy otwartych oknach,
 korzystanie z szatni w jednym czasie tylko przez 1 grupę,
 wychodzenie z dziećmi na podwórko w ustalonym dla grupy czasie (by się dzieci nie mieszały

w szatni, w holu, łazience),
 korzystanie z placu zabaw w wyznaczonej dla grupy strefie / w wyznaczonych dla
grupy godzinach oraz korzystanie ze sprzętu, który nie jest otoczony taśmą,
 unikanie organizowania większego skupiska dzieci

e) dokonywanie pomiaru temperatury dziecka, w sytuacji zaobserwowania jego złego samopoczucia,
a także obowiązkowo jeden raz w ciągu dnia (w połowie dnia),
f) kontrolowanie wykonywania przez pomoc nauczyciela zadań związanych z myciem i dezynfekcją
sprzętu, zabawek i wykorzystywanych pomocy w sali (np. piłki, skakanki, obręcze, itp.) lub
samodzielne wykonywanie tych czynności,
g) usuwanie przedmiotów i sprzętów, których wg nauczyciela nie można skutecznie zdezynfekować

5.29. Przedszkole nie realizuje zajęć dydaktycznych, ale nauczyciele mogą podjąć autonomiczną
decyzję o ich realizacji w przydzielonej grupie pod warunkiem, że nie będzie ona sprzeczna z niniejszą
procedurą i zasadami bezpieczeństwa.

5.30. Pomoce nauczyciela przydzielone do grup wykonują dodatkowe obowiązki:
a) mycie i dezynfekowanie sprzętu, pomocy, zabawek, powierzchni dotykowych i powierzchni płaskich
w sali i przydzielonym rewirze, zgodnie z ustaloną w harmonogramie częstotliwością oraz
systematyczne prowadzenie rejestru tych czynności
b) co najmniej raz na godzinę wietrzenie przydzielonej sali
c) udzielanie pomocy nauczycielowi w zakresie kontroli mycia rąk przez dzieci, dokonywania pomiaru
temperatury dziecka, w sytuacji zaobserwowania jego złego samopoczucia

7. Tryb dokonywania zmian w procedurze.
Zmian w procedurze dokonuje dyrektor oraz w sytuacji zmian aktów prawnych lub zaleceń i
dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, MEN, GIS, organu prowadzącego.
Procedura wchodzi w życie 25.05.2020 r.


