
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

w Publicznym Przedszkolu nr 2 Bajeczka w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie 

zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 sierpnia 2020 r. dla dyrektorów przedszkoli 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, oraz z 2020 r. poz. 322, 

374, 567 i 1337)   

obowiązujące od 1 września 2020 r. 

Wytyczne MEN, GIS skierowane do Dyrektora Podjęte działania w Publicznym Przedszkolu nr 2 „Bajeczka” 

w Jarocinie 

 

 

Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy 

pobyt od 3 do 5 dzieci , w miarę możliwości, powinna wynosić co 

najmniej 15 m2, w przypadku liczby dzieci większej niż 5 

powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt 

dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 

m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może 

być mniejsza niż1,5 m2. 

Jedna grupa dzieci (25 osób) powinna, w miarę możliwości 

organizacyjnych  przebywać  w wyznaczonej  i stałej sali.  

-  

- przedszkole dysponuje  salami, o odpowiednim metrażu 

wymaganym w wytycznych GIS z 26 sierpnia 2020 r.  

 

 

 

 

 

przedszkole posiada 9 sal, 

 każda grupa przedszkolna ma przyporządkowaną na stałe  salę 

-   

Zaleca się aby do grupy przyporządkowani byli , w miarę 

możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie 

- wg założeń projektu organizacyjnego do każdej grupy 

przydzieleni  są na stałe nauczyciele i pomoce nauczycieli, 

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki 

niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

 

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

- pomoc nauczyciela kontroluje, aby dzieci nie wnosiły na teren 

przedszkola niepotrzebnych przedmiotów bądź zabawek. 

 

nauczyciel  w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych 

ma obowiązek poinformowania rodziców o konieczności odbioru 

dziecka z przedszkola. 

 
 



W miarę możliwości ogranicz przebywanie w placówce osób z 

zewnątrz.  Zadbaj o zachowanie dodatkowych środków ostrożności 

przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z 

dostawcami towaru. 
 

Rodzice przyprowadzający/odbierający dziecko mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i 

innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m, 
 

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej z 

zachowaniem odpowiedniej odległości, przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności  (min. 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe  lub dezynfekcja rąk). 
 

Dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby 

zdrowe. 

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do 

przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rodzice wchodzą na teren przedszkola zachowując zasady 

bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki lub dezynfekcja rąk), 

-przed wejściem do budynku przedszkola rodzic zabiera z 

oznaczonego pojemnika znacznik-klocek odpowiedniego koloru,  

-rodzic wyposażony w znacznik  kieruje się do szatni zgodnie z 

wyznaczonym kolorem: 6 latki - wnęka zielona (na lewo od holu 

głównego), 4-5 latki - hol główny w kolorze żółtym, 3 latki - K1 

(pomieszczenie przy sali oddz.,  K2 (pomieszczenie na wprost 

wejścia do p-la). 

- w przypadku braku klocków w pojemnikach  (co oznacza 

maksymalną, dozwoloną liczbę osób dorosłych przebywających 

w budynku przedszkola) rodzic oczekuje  w STREFIE 

KOLOROWY START na wejście do budynku z zachowaniem 

dystansu społecznego, 

- rodzic odpowiedzialny jest za rozebranie bądź ubranie  dziecka 

w szatni i doprowadzenie do oddziału (dotyczy oddziału 

Krasnoludki 1, Krasnoludki 2, Misie 1). Dziecko z oddziału Misie 

2, Pszczółki 1, Pszczółki 2, Smerfy 1, 2, 3 rodzic doprowadza 

korytarzem do STREFY DZIECKA, gdzie opiekę nad nim 

przejmują wyznaczeni  pracownicy przedszkola. 

- wychodząc z budynku przedszkola rodzic odkłada znacznik-

klocek do odpowiedniego pojemnika, 

-  odbieranie dziecka z przedszkola odbywać się będzie na tych 

samych zasadach co przyprowadzanie, po uprzednim wywołaniu 

go z oddziału, 

- należy przeprowadzić  dezynfekcję rąk przed: podniesieniem 

słuchawki, wybraniem numeru oddziału i wywołaniem dziecka. 

 

 

przedszkole posiada 2 termometry 

 



 

Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego 

(minimum 1 na placówkę)  

 

 

Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury 

ciała dziecka  jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych 

 
 

 

nauczyciel posiada zgodę rodzica/opiekuna na pomiar 

temperatury ciała dziecka  jeżeli zaistnieje taka konieczność, w 

przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych 

Przy wejściu do przedszkola/szkoły bezwzględnie umieść płyn do 

dezynfekcji rąk  i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z 

niego. 

- po wejściu do przedszkola pracownicy są zobowiązani do 

dezynfekcji rąk płynem, który znajduje się w toalecie w holu 

dolnym, 

- przed wejściem do przedszkola rodzice są zobowiązani do 

dezynfekcji rąk bądź założenia rękawiczek jednorazowych 
 

O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony 

osobistej,  w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie 

przyłbice.  

- nauczyciele i pracownicy przedszkola otrzymają niezbędne środki 

ochrony osobistej: 

- rękawiczki jednorazowe, 

- maseczki / przyłbice, 

- fartuchy nieprzemakalne. 
 

Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na 

terenie placówki placów zabaw i boisk. 

- przedszkole posiada  środki dezynfekujące do  urządzeń na placu 

zabaw w ogrodzie przedszkolnym,  

- dzieci będą korzystać z terenów wokół placówki (boisko szkolne, 

dziedziniec)  

- teren zostanie podzielony na strefy do wykorzystania dla 

poszczególnych grup,   

Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: 

poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i 

- pracownicy obsługi będą mieli w zakresie 

obowiązków  dezynfekcję wyznaczonych powierzchni 

dotykowych i płaskich, 

- w związku z koniecznością dokładnego dezynfekowania 



powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  i w pomieszczeniach 

do spożywania posiłków. 

zabawek  i przedmiotów używanych przez dzieci nastąpi 

reorganizacja pracy pracowników obsługi (zmiana godzin 

rozpoczynania pracy), 

Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia  i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je 

stosować. Pamiętaj, że każde wprowadzone wymagania, konieczne 

dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione 

odbiorcom.  

- spotkanie z pracownikami 

- obowiązujące procedury zostaną dostosowane do bieżących 

wymagań GIS-  

Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli 

szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich 

samych. Do placówki  nie powinni przychodzić nauczyciele i inni 

pracownicy, którzy są chorzy. 

- spotkanie z pracownikami w celu omówienia organizacji 

bezpieczeństwa pracy, zachowania wszelkich środków 

ostrożności 

W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i 

innych pracowników powyżej 60 roku życia. 

- nie dotyczy  

W miarę możliwości unikaj rotacji nauczycieli podczas sprawowania 

opieki  nad dziećmi.  

- na 1  oddziale zgłoszonych dzieci będą pracować 2 nauczycielki 

(uwarunkowane od czasu pracy oddziału),  

Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki 

ochrony osobistej  i płyn dezynfekujący), w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

- sala “KINO BAJKA” 

Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

służb medycznych 

- numery telefonów zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w 

holu przedszkola, szkoły, we wszystkich salach przedszkolnych  
 

Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami. - przedszkole posiada numery telefonów do rodziców  zgłoszonych 

dzieci,  

- w salach przedszkolnych listy z numerami kontaktowymi do 

obojga rodziców,  

- rodzice otrzymają nr telefonu do placówki,  
 

Zorganizuj bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie 

posiłków  w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy 

krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy 

- spożywanie posiłków odbywać się będzie na salach 

oddziałowych,  

- za bezpieczne dostawy towaru i wybór dostawców odpowiada 



myć w zmywarce z dodatkiem detergentu  w temperaturze min. 60 O 

C lub je wyparzać.  

intendent,  

- za bezpieczne przygotowanie posiłków odpowiada pani 

intendentka i panie kucharki, 

- za bezpieczne podawanie posiłków dzieciom odpowiedzialni są 

pracownicy obsługi, 

- obowiązuje ich noszenie rękawiczek i maseczek/przyłbic  oraz 

zachowanie odpowiedniej, bezpiecznej odległości 

-  

Wymagaj od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i 

sztućców.   

- nie dotyczy, przedszkole posiada własną kuchnię 

 

 

 

Wytyczne MEN, GIS skierowane do nauczycieli 

 

Podjęte działania w Publicznym Przedszkolu nr 2 „Bajeczka” 

w Jarocinie 

 

Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują 

w placówce  i dlaczego zostały wprowadzone.   

- przeprowadzenie pogadanki, 

- przypomnienie zasad prawidłowego mycia rąk (pokaz, plakaty 

informacyjne), 

- zasady korzystania z zabawek, przyborów,  

- zasady korzystania z toalety,  
 

Nie organizuj wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku. - pobyt z dziećmi będzie ograniczony do budynku przedszkola 

bądź terenu wokół szkoły 

 

Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

zdezynfekować,  np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć 

wykorzystujesz przybory sportowe,  np. piłki, skakanki, obręcze, 

powinieneś je systematycznie dezynfekować 

- z oddziałów zostaną usunięte pluszowe maskotki, kanapy, fotele, 

poduszki materiałowe, dywany ... 

- każde dziecko będzie miało przygotowane przedmioty takie jak: 

kredki, nożyczki, klej, tylko do własnego użytku 

 

- użytkowanie tych przedmiotów będzie tylko przy opisanych i 

wyznaczonych stolikach, 



- zabawki  po zakończonym  dziennym pobycie  dziecka na 

oddziale zostaną poddane dezynfekcji, 
 

Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na 

godzinę i prowadź gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.  

- oddział będzie systematycznie wietrzony,  

- jak największa ilość zabaw i zajęć prowadzona będzie na 

powietrzu,  

Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie 

przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na 

świeżym powietrzu. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk i ich 

dezynfekcji. Przypominaj i dawaj przykład.  

- nauczycielki mają obowiązek przypominania dzieciom  o częstym 

i  prawidłowym myciu rąk, 

- będą kontrolować sposób mycia rąk, 

- dzieci do wycierania rąk  będą mogły używać tylko swojego, 

oznaczonego ręcznika, 

- kabiny służące do załatwiania potrzeb fizjologicznych zostaną 

odpowiednio oznaczone i będą z nich korzystać te same dzieci, 

- dezynfekcja desek klozetowych należy do obowiązków 

pracowników obsługi,  

Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym 

pomieszczeniu 

- z użytku wyłączony zostaje  basen z kulkami oraz “KINO 

BAJKA” 

 

Wsparcie organu prowadzącego 

 

Pomoże dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych 

do niego wytycznych. 
- informacja burmistrza o sposobie rekrutacji do przedszkola w 

okresie pandemii  
Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki. - potrzeby określono w tabeli powyżej  
W miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także 

wyposażenie tych pomieszczeń. 
- w uzasadnionych przypadkach można udostępnić sale szkolne, 

pod warunkiem zwiększenia liczby nauczycieli,  
W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony 

osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne 

fartuchy z długim rękawem. 

- potrzeby określono w tabeli powyżej  

Wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych 

dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy 

zewnętrznego (tzw. cateringu). 

- wg potrzeb 

Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci - wg potrzeb 



lub w sytuacji podejrzenia zakażenia. 
Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku 

nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny. 
może być konieczne  uzupełnienie kadry pedagogicznej, 

- możliwe są zwolnienia lekarskie nauczycieli, opieka nad 

dzieckiem 

 

 


