
Procedura bezpieczeństwa dzieci z Oddziału Przedszkolnego Szkoły 

Podstawowej 

im. Oddziału Regina II Armii Krajowej w Bistuszowej 

 

Cel procedury: 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 

higieny pobytu dzieci w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Szkole Podstawowej 

w Bistuszowej w oddziale przedszkolnym. 

 

 Ogólne zasady organizacji zajęć w oddziale przedszkolnym: 

1. Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

2. Do grupy, w miarę możliwości kadrowych, przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

3. W grupie może przebywać do 10 dzieci. 

4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż 1,5m. 

 

Ogólne zasady postępowania nauczycieli w czasie organizowanych przez szkołę zajęć w 

oddziale przedszkolnym: 

1. Nauczyciel organizuje zajęcia dydaktyczne, zabawy oraz sprawuje opiekę. 

2. Zajęcia i zabawy prowadzi w miarę możliwości, z zachowaniem odległości między dziećmi. 

3. Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego 

zostały wprowadzone. 

4. Organizuje wyjść poza teren szkoły /spacery/. 

5. Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, 

np. pluszowe zabawki (dziecko może się bawić takimi zabawkami, które codziennie są 

dezynfekowane). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, 

obręcze itp.) przekazuje je do systematyczniej dezynfekcji. 

6. Wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany do potwierdzenia wykonania czynności składając podpis na 

raporcie 

8. Prowadzi zabawy ruchowe, ćwiczenia śródlekcyjne oraz ćwiczenia gimnastyczne (w 

zależności od warunków pogodowych) przy otwartych oknach. 

9. Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, za każdym razem po przyjściu do 

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

powietrzu. 

10. Organizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypomina o podstawowych 

zasadach higieny. Podkreśla, że dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, i nie 

podawać ręki na przywitanie. Zwraca uwagę na odpowiednie zasłaniania twarzy podczas 

kichania czy kasłania. 



11. Podczas bliskiego kontaktu z dzieckiem zakrywa usta i nos. Do tego celu wykorzystuje 

maseczkę lub przyłbicę. 

12. Zapewnia taką organizację pracy, która uniemożliwia stykania się ze sobą poszczególnych 

grup dzieci (różne godziny zabawy na dworze). 

13. Uzyskuje od rodziców, prawnych opiekunów zgody na pomiar temperatury ciała w 

momencie wejścia dziecka do szkoły oraz w przypadku wystąpienia u niego niepokojących 

objawów chorobowych w ciągu dnia. 

14. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe izoluje je w wyznaczonym miejscu 

i niezwłocznie zawiadamia rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

15. W sali, w której przebywają dzieci, nauczyciel, posiada aktualne numery telefonów do 

szybkiego kontaktu z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonu / 

natychmiastowego oddzwonienia/. 

16. Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni 

wynoszący 1,5 metra. 

17. Nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć weryfikuje, czy pomieszczenie było dezynfekowane, 

co zostało potwierdzone wpisem przez personel sprzątający. 

18. Weryfikuje, czy dziecko nie zabrało do sali, w której sprawowana jest opieka, 

przedmiotów lub zabawek, które nie są własnością oddziału przedszkolnego. 

19. Zwraca uwagę, by dzieci korzystały wyłącznie ze swoich materiałów i przyborów. 

  

Zasady przyprowadzania i obierania dziecka z oddziału przedszkolnego. 

1. W miarę możliwości dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane 

 z oddziału przedszkolnego przez tę samą dorosłą osobę. 

2. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest do 

przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności. 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego (dziecko również powinno 

przebywać w domu na kwarantannie). 

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko z oddziału przedszkolnego/ 

nie mogą wchodzić do szkoły. Przyprowadzają dziecko do wejścia głównego i przekazują 

osobie dokonującej pomiaru temperatury. Przy wejściu głównym odbierają dziecko po 

skończonych zajęciach. 

5. Przy wejściu do budynku szkoły udostępnia się płyn do dezynfekcji i instrukcję 

prawidłowej dezynfekcji rąk. 

6. W przypadku wystąpienia u dziecka ( uczęszczającego do oddziału przedszkolnego 

w okresie epidemii) - po godzinach pracy przedszkola, niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie zawiadomić Dyrektora. 

  

 

 

Data i podpis dyrektora szkoły 



 

 

 


