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Procedury zapewnienia bezpieczeństwa dla Przedszkola Publicznego Nr 10  

w Rzeszowie w związku z wystąpieniem COVID-19  

 

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 

Edukacji Narodowej oraz rekomendacji Organu Prowadzącego. 

 

Priorytetem całokształtu działań przedszkola jest zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich 

dzieci i pracowników. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem  

się COVID-19 w okresie od 1 września 2021 r. w placówce obowiązują specjalne procedury 

bezpieczeństwa. 

I. Zasady ogólne 

1. Za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu 

Publicznym Nr 10 w Rzeszowie, zwanego dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, zwany dalej Dyrektorem. 

2. Od 1 września 2020 r. wychowankowie przedszkola biorą udział w zajęciach 

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Przedszkole dopuszcza możliwość 

przejścia na model nauki: hybrydowy lub zdalny – w zależności od decyzji dyrektora 

placówki po konsultacji ze Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną i organem 

prowadzącym.  

3. Praca w przedszkolu odbywa się w trybie reżimu sanitarnego.  

4. Nauczycieli i pracowników placówki obowiązywać będą określone normy sanitarne  

i są oni zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych.  

Te same zasady dotyczą uczęszczających do przedszkola dzieci i ich rodziców. 

5. Do placówki mogą przychodzić wyłącznie dzieci i pracownicy: 

a) zdrowi, bez objawów chorobowych – przez objawy chorobowe rozumie się: kaszel, 

katar, podwyższoną temperaturę ciała, bóle głowy, mięśni i stawów, ból gardła, 

duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, zmęczenia, brak apetytu, 

b) których domownicy nie przebywają na kwarantannie, 

c) których domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

7. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00. 

8. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

9. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele i pomoc nauczyciela. 

10. Dzieci mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy 

zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, z przestrzeganiem różnych godzin zabawy 

na dworze dla poszczególnych grup.  

11. Dzieci mogą korzystać z przedszkolnego placu zabaw z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa, przestrzegając różnych godzin zabawy dla poszczególnych grup. Plac 

zabaw jest systematycznie dezynfekowany. 

12. Rodzice dzieci zostają powiadomieni o zasadach, regułach i wymogach bezpieczeństwa 

podczas przebywania dzieci na terenie placówki. Ustala się sposób szybkiej komunikacji z 

rodzicami (telefon, e-mail).  

13. W grupie przebywa liczba dzieci zgodna z wytycznymi MZ, MEN i GIS  

ze względu na konieczność zapewnienia minimalnej przestrzeni do wypoczynku  

i zabawy.  

14. W czasie pobytu w przedszkolu pracownicy nie mierzą dzieciom temperatury, wyjątek 

stanowi sytuacja, w której dziecko manifestuje niepokojące objawy wskazujące  

na chorobę. 
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15. W przedszkolu dzieci i pracownicy nie muszą zakrywać ust ani nosa (nie muszą chodzić w 

maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa, wytycznych Ministra 

Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego lub procedurach zapewnienia bezpieczeństwa 

w przedszkolu. Jeżeli pracownicy wyrażają taką wolę, mogą nosić ochronę w postawi 

maseczki lub przyłbicy. 

16. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne 

środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, a 

także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności  

np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

17. Na czas pracy przedszkola drzwi do budynku są zamknięte. 

18. Ogranicza się do minimum organizację wycieczek, spacerów czy wyjść poza teren 

placówki, a także zapraszanie osób trzecich, organizowanie imprez, festynów i innych 

wydarzeń – ma to zapobiec kontaktowi dzieci z większymi skupiskami ludzi. 

19. Ogranicza się do minimum wchodzenie osób trzecich na teren placówki. 

20. Zaleca się, aby wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie lub mailowo. 

21. Przy wejściu głównym do budynku przedszkola umieszczone zostały numery telefonów  

do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych. 

22. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

II. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola 

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych 

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

2. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do budynku przedszkola (dotyczy grup III - V). 

Dziecko przy drzwiach odbiera od rodzica/opiekuna pomoc nauczyciela, która 

prowadzi dziecko do szatni, pomaga mu w przebraniu się i odprowadza do sali, gdzie 

przekazuje go pod opiekę nauczyciela. Przyprowadzając dziecko, rodzic odbija kartę 

przy czytniku obok wejścia. Odbierając dziecko z przedszkola rodzic/opiekun dzwoni 

dzwonkiem do drzwi, podaje imię i nazwisko dziecka, odbija kartę  i oczekuje na jego 

przyprowadzenie. Kolejny rodzic przyprowadzający/odbierający dziecko musi 

oczekiwać za wyznaczoną linią. 

3. Rodzice wychowanków grup I – II (budynek przedszkola) mogą wchodzić na teren 

przedszkola tylko i wyłącznie do przedszkolnej szatni w celu pomocy dziecku w 

przebraniu się. W szatni jednorazowo może przebywać dwóch rodziców, którzy mają 

zasłonięte nos i usta – maseczką lub przyłbicą. Rodzice przebierają dzieci i oddają je 

pod opiekę wychowawcy grupy lub pomocy nauczyciela, która odprowadza dziecko do 

grupy. W przypadku, gdy w szatni przebywa dwoje rodziców, kolejni muszą oczekiwać 

na swoją kolej lub mogą oddać dziecko pod opiekę pomocy nauczyciela, która pomoże 

mu w szatni się przebrać i odprowadzi do odpowiedniej sali – pkt. 3 wstrzymany do 

odwołania. 

4. Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola (grupa I), w szczególnych przypadkach, 

będą mieli możliwość wejścia na teren placówki, przy czym należy ściśle przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności tj. zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie 

odstępu. Przebywanie na terenie przedszkola będzie możliwe jedynie w specjalnie 

wyznaczonym pomieszczeniu, tylko przez pierwsze dni pobytu dziecka (od 1 do 14 

września) – w okresie adaptacji. Czas pobytu rodzica w placówce należy wówczas 

ograniczyć do niezbędnego minimum.      
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5. W momencie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie 

powinni mieć założone maseczki ochronne zakrywające usta i nos. W razie potrzeby 

przy wejściu jest dostępny płyn do dezynfekcji rąk.  

6. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki przedmiotów lub zabawek. 

7. Nie korzysta się z dystrybutorów wody na terenie placówki. Dzieci nie mogą przynosić 

swoich napojów. Napoje zostaną zapewnione dzieciom w przedszkolu (kompot, 

herbata).  

8. W przypadku zaobserwowania przez pracownika odbierającego dzieci - objawów 

chorobowych u dziecka - pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom  

i informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji. Pracownik w razie wątpliwości mierzy 

dziecku temperaturę. 

9. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, odbiór dziecka odbywa  

się następująco: pracownik przedszkola prowadzi dziecko do szatni przedszkola, gdzie 

wychowanek się przebiera, następnie przekazuje dziecko rodzicom. Rodzice nie 

odbierają dzieci bezpośrednio z placu zabaw i nie idą wraz z dzieckiem do szatni 

przedszkolnej. 

10. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów 

chorobowych. W przypadku uczuleń, alergii lub astmy występującej u dziecka, 

rodzic jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie lekarskie, aby pracownicy 

przedszkola nie interpretowali mylnie występujących u dziecka objawów tj. kaszel czy 

katar. 

11. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji -  nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

13. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy chorobowe, zostaje 

odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (pokój nauczycielski, gabinet higienistki) 

wyposażonym w płyn dezynfekcyjny i środki ochrony indywidualnej, z zapewnieniem 

minimum 2 m odległości od innych osób, dokonuje się pomiaru temperatury 

termometrem bezdotykowym, niezwłocznie powiadamia się dyrektora placówki, 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

14. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zakażenie, dyrektor 

ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację 

Sanitarno - Epidemiologiczną.  

III. Żywienie  

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie 

placówki. 

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa posiłki spożywa się w salach, po posiłku następuje 

czyszczenie stolików i poręczy krzeseł płynem dezynfekcyjnym. Wielorazowe naczynia 

i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C  

i je wyparza. 

4. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym 

się dziećmi (przygotowane przez kuchnię posiłki zostają wydane na wózku poza obręb 

kuchni, wózek odbiera pomoc nauczyciela i rozdaje posiłek dzieciom). Po skończonym 

posiłku brudne naczynia na wózku pomoc odwozi pod drzwi kuchni.  

5. Przy organizacji żywienia (kuchnia) wprowadza się zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników (odległość stanowisk 

pracy, a jeśli to niemożliwe — środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do 

czyszczenia powierzchni i sprzętów). Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie 
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wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

IV. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przed wejściem do przedszkola znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz  

z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące  

do przedszkola. 

2. Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby osoby 

trzecie, których wejście do budynku jest konieczne, dezynfekowały dłonie przy wejściu 

oraz zakrywały usta i nos. 

3. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

4. Z pomieszczeń, w których przebywają dzieci, usuwa się przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. 

5. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć. 

6. Przemieszczanie się w budynku odbywa się w wyznaczonych strefach ruchu 

(prawostronnie). Na bieżąco utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, 

dezynfekuje powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i innych pomieszczeniach. 

Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.  

7. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji (czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone  

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji). 

8. W przedszkolu prowadzi się regularny monitoring codziennych prac porządkowych i 

dezynfekcyjnych. 

9. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza i po skorzystaniu z toalety. Dzieci wycierają ręce ręcznikami papierowymi. 

V. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID – 19 

1. W placówce przebywają tylko osoby niezbędne - świadczące pracę. Ogranicza  

się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

Procedura w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów (kaszel, katar, 

podwyższona temperatura ciała, bóle głowy, mięśni i stawów, ból gardła, duszności i problemy 

z oddychaniem, uczucie wyczerpania, zmęczenia, brak apetytu itp.): 

• Dziecko zostaje odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu (pokój nauczycielski, 

gabinet higienistki), gdzie zostaje pod opieką pracownika Zespołu z zachowaniem 

wszelkich zasad bezpieczeństwa (zawartych w rozdz. II pkt. 12). 

• Pracownik przedszkola mierzy dziecku temperaturę. 

• Wychowawca niezwłocznie zawiadamia dyrektora placówki oraz rodzica dziecka  

o zaistniałej sytuacji (powiadomieni rodzice są zobowiązani do pilnego odebrania 

dziecka z przedszkola). 

• Powrót dziecka do przedszkola będzie uzależniony od stanu jego zdrowia i braku 

objawów chorobowych. 

• Jeżeli u dziecka zostanie potwierdzone zakażenie koronawirusem, rodzic jest 

zobowiązany do zawiadomienia dyrektora placówki – w takim przypadku dyrektor 

placówki w porozumieniu z powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną i organem 

prowadzącym, podejmują dalsze decyzje w zależności od zaistniałej sytuacji. 
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Procedura w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika przedszkola 

(kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała, bóle głowy, mięśni i stawów, ból gardła, 

duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, zmęczenia, brak apetytu itp.): 

• Do pracy w placówce mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez żadnych 

objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  

w izolacji. 

• Pracownicy zostają poinformowani o obowiązujących w Zespole procedurach 

bezpieczeństwa oraz o tym, że w przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących 

objawów, nie powinni przychodzić do pracy. Powinni skontaktować się z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować  

o swojej sytuacji zdrowotnej.  

• W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem  niezwłocznie odsuwa się go od 

pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadamia właściwą stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych przez nią instrukcji i 

poleceń. 

• Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz dezynfekuje 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Stosuje się do zaleceń 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć 

dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

• Sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się  

do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

• W przypadku wątpliwości dyrektor placówki zwraca się do właściwej Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

• W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zakażeniu wirusem COVID – 19 u osoby, która przebywała w placówce, dyrektor 

niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją 

Sanitarno – Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego 

postępowania. 

• Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań  

w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. W takiej sytuacji dopuszcza 

się możliwość nauki: hybrydowej lub zdalnej.  

VI. Procedura przejścia na model nauki hybrydowej lub zdalnej 

1. W przypadku potwierdzenia koronawirusa u pracownika bądź wychowanka 

przedszkola oraz po konsultacji z organem prowadzącym, za zgodą Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej, przedszkole bądź grupa przedszkolna przechodzą na 

system nauki hybrydowej lub na system nauki zdalnej (w przypadku zamknięcia 

placówki). 

2. Rodzice zostają poinformowani o sytuacji oraz o dalszym przebiegu nauki ich dzieci. 

3. W przypadku modelu zdalnego – gdy jedna lub więcej grup pozostaje w kwarantannie 

lub izolacji domowej, nauczyciele prowadzą zajęcia dla dzieci w wybranej przez siebie 

formie (e – mail rodzica, komunikator internetowy). Nauczyciele pozostają również w 

ścisłym kontakcie z rodzicami dzieci. Zajęcia zdalne prowadzi się do odwołania (czyli  

do momentu powrotu dzieci do przedszkola). 
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4. W przypadku modelu hybrydowego - kiedy kilkoro lub kilkanaścioro dzieci jest  

w kwarantannie lub izolacji domowej, a pozostałe uczęszczają do przedszkola  

– nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarnie, a wychowankom pozostającym  

w kwarantannie lub izolacji przesyłają materiały do nauki, zabaw, ćwiczeń za pomocą 

e – maila rodzica lub komunikatora internetowego, aż do momentu ich powrotu  

do przedszkola. 

5. W przypadku gdy nauczyciel pozostaje w kwarantannie lub izolacji domowej, dyrektor 

placówki jest zobowiązany wyznaczyć zastępstwo za nauczyciela lub jeżeli nauczyciel 

jest zdolny do pracy, w miarę możliwości skierować nauczyciela do pracy zdalnej. 

VII. Przepisy końcowe 

1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępne na stronach: gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus,  

a także obowiązujących przepisów prawa.  

2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2021r. do 

czasu ich odwołania. 

3. Do ich stosowania i przestrzegania zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola 

dzieci oraz ich rodzice. 

4. Zastrzega się zmianę procedur w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się 

szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także w przypadku zmiany wytycznych przez MEN, 

MZ i GIS. 

 

Przyjęto realizacji przez RP przedszkola w dniu 30.08.2021 r. 

Uzgodniono z RR przedszkola w  dniu 01.09.2021 r. 
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