
 Zasady rekrutowania dzieci do objęcia opieką wychowania przedszkolnego w 
czasie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych 

 

§ 1 

1. Pierwszeństwo do zorganizowanej opieki w czasie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty mają dzieci obojga rodziców 
pracujących, przede wszystkim związanych zawodowo ze służbą zdrowia, 
służbami mundurowymi, handlem i zakładami produkcyjnymi, 
realizującymi zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, spełniających następujące warunki:  

1. nie wykonują pracy zawodowej zdalnie, 
2. nie korzystają z urlopu, opieki, zwolnienia lekarskiego, 
3. nie są objęci kwarantanną,  
4. w dniu, w którym dziecko będzie przebywało w przedszkolu, 

będą czynni zawodowo,  
2. Rodzice, spełniający warunki opisane w pkt. 1, w uzgodniony sposób 

informują Dyrektora Zespołu o tym, że dziecko będzie korzystało z opieki 
przedszkola oraz o godzinach pobytu. Informacje te należy przekazać 
również wychowawcy. 

3. Dziecko korzystające z przedszkola musi być zdrowe. Jeśli dziecko 
zgłaszało rodzicowi w domu jakiekolwiek dolegliwości powinno 
bezwzględnie zostać w domu.  

4. Rodzic, który zdecydował się na korzystanie z opieki przedszkola wyraża 
automatycznie zgodę na:  

1.  pomiar temperatury, 
2. odizolowanie dziecka, w przypadku zaobserwowania 

niepokojących objawów chorobowych u dziecka, 
3. wezwanie rodzica do natychmiastowego stawienia się w 

przedszkolu i odebranie dziecka, 
4. wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, w przypadku zaobserwowania u 
dziecka objawów chorobowych sugerujących zarażenie 
wirusem COVID 19  

5. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, powinien 
zwrócić uwagę dziecka na obowiązujące nowe zasady higieniczne, tj.:  

1. zakładaj maseczkę na czas przejścia do przedszkola (dotyczy 
dziecka powyżej 4 r.ż.); na terenie przedszkola maseczka nie 
jest obowiązkowa, 

2. nie podawaj ręki na przywitanie, 
3. unikaj dotykania oczu, nosa, ust, 
4. myj ręce po każdej zabawie, korzystaniu z toalety, przed 

posiłkiem, 
5. kichaj w tzw. „łokieć”, 
6. nie zabieraj  do przedszkola zabawek domowych oraz innych 

zbędnych rzeczy, 
7. nie wkładaj do ust zabawek,  
8. zachowaj bezpieczną odległość w czasie zabawy, 

 



9. powiedz o nowym wyglądzie zewnętrznym pracowników 
obsługi ( rękawiczki, przyłbice) związanym  z zasadami 
bezpieczeństwa, który nie powinien dziecka przestraszyć. 

Zasady bezpiecznego wprowadzania dziecka i odbierania dziecka z przedszkola  

§ 2 

1. Ogranicza się pobyt rodziców na placówce w ten sposób, że:  
1. dziecko podprowadzane jest przez rodzica do drzwi 

wejściowych, skąd po zmierzeniu temperatury przez osobę 
dyżurującą, odbiera je wyznaczona osoba, 

2. dziecko pod opieką wyznaczonej osoby rozbiera się w szatni 
i przeprowadzane jest do łazienki, gdzie myje ręce, a 
następnie do właściwej sali zajęć, gdzie opiekę nad nim 
przejmuje nauczyciel. 

 

2. Rodziców odbierających dziecko, obowiązują następujące zasady:  
1. Do budynku Zespołu (baszty)  rodzica wpuszcza osoba 

dyżurująca, której zadaniem jest dopilnowanie 
przestrzegania zasady, aby rodzic wchodził w rękawiczkach 
i maseczce, oczekując w baszcie na odbiór dziecka. 

 

Zasady bezpiecznego przebywania dziecka pod opieką przedszkola  

§ 3 

1. Dziecko przebywające pod opieką przedszkola obowiązują następujące 
zasady:  

1. wewnątrz budynku dziecko nie musi przebywać w 
maseczce ochronnej, jednakże taka forma zabezpieczenia 
może być stosowana, jeśli dziecko i rodzic mają takie 
życzenie, 

2. witamy się bez podawania ręki, przytulania się, wchodzenia 
opiekunowi na kolana, 

3. unikamy dotykania oczu, nosa, ust, 
4. myjemy ręce po każdej zabawie, korzystaniu z toalety, przed 

posiłkiem, 
5. kaszlemy, kichamy w tzw. „łokieć”, lub do chusteczki, którą 

natychmiast wyrzucamy do kosza, po czym myjemy ręce, 
6. do przedszkola nie zabieramy zabawek domowych oraz 

innych zbędnych rzeczy, 
7. bawimy się zgodnie z poleceniem nauczyciela w 

wyznaczonych dla każdego dziecka obszarach (przy 
stolikach, w kącikach zabaw, wyznaczonymi zabawkami), 

8. nie wkładamy do ust zabawek, klocków, lub innych tego typu 
przedmiotów, 

9. po skończonej zabawie, zabawkę oddajemy do dezynfekcji, 
10. podczas korzystania z placu zabaw, dziecko obowiązują 

zasady:  



a. bawimy się wyłącznie na wyznaczonym przez 
nauczyciela terenie,  

b. ograniczamy kontaktowanie się, z innymi 
bawiącymi się dziećmi,  

11. podczas posiłków siadamy do stolików wg poleceń 
nauczyciela, 

12. z łazienki korzystamy pojedynczo. 
2. Zasady opisane w procedurach wprowadza i egzekwuje nauczyciel, 

pełniący opiekę nad grupą dzieci. 
3. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali zajęć.  
4. Grupy dzieci nie powinny stykać się ze sobą.  
5. Grupa może liczyć maksymalnie 4 dzieci, a w pewnych uzasadnionych 

przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można ją powiększyć o nie 
więcej niż dwoje dzieci. 

6. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie 
może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. 

7. Z sali zajęć usunięte winny być przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie dezynfekować m.in. dywany, zabawki pluszowe. 

8. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali w której organizuje zajęcia, 
co najmniej raz na godzinę jak również ma obowiązek prowadzić zajęcia 
gimnastyczne i ruchowe przy otwartych oknach. 

9. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, 
obręcze, powinny być one systematycznie dezynfekowane. 

10. Nie można organizować wyjść poza teren budynku typu: spacery, wycieczki 
itp. 

11. Pod nadzorem nauczyciela dzieci mogą korzystać z placu zabaw, jednak 
tylko z tych przyrządów, które zostały zdezynfekowane. 

12. W przypadku stwierdzenia dolegliwości zdrowotnych u dziecka nauczyciel 
stosuje procedurę stanowiącą załącznik do niniejszych zasad.  

 

Zasady postępowania obowiązujące nauczycieli i pracowników obsługi 

§ 4 

1. Nauczyciel pełniący opiekę nad wychowankami w czasie ograniczonego 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności:  

1. ma zapewnione środki ochrony osobistej w postaci, 
maseczki, a  zastosowanie tych środków jest całkowicie 
dobrowolne, 

2. pracuje w sposób rotacyjny, zgodnie z ustalonym 
harmonogramem pracy,  

3. zapewni przede wszystkim opiekę wychowankom, ale może 
także organizować zabawy i zajęcia dydaktyczne. 

4. Parownicy obsługi i opiekunowie dzieci, między sobą 
powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 
1,5 m 



5. Personel pomocniczy i kuchenny, nie może kontaktować się 
z dziećmi i z opiekunami grup, za wyjątkiem osób pełniących 
dyżur i odbierających dziecko od rodzica. 

6. Personel pomocniczy, wyposażony jest w środki ochrony 
osobistej i zobowiązany jest do ich stosowania. 

7. Osoby wyznaczone do przyjmowania i wydawania dzieci 
rodzicom zobowiązani są dodatkowo do zakładania 
maseczek i rękawiczek. 

8. Pracownicy obsługi będą w miarę możliwości pracowali 
rotacyjnie, zgodnie z opracowanym harmonogramem. 

RODZICE, którzy zdecydują się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola, winni 
złożyć oświadczenie. 

 


