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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA 

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOŻUCHOWIE 

W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 

 

Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników świadczących pracę na terenie oddziałów 

przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kożuchowie w trakcie pandemii 

koronawirusa COVID-19 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia                

29 listopada 2020r. (piąta aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi                

w wieku do lat 3.  

Regulamin został dostosowany do warunków oddziałów przedszkolnych przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Kożuchowie.  

 

 

Organizacja opieki 

1. Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa, w miarę możliwości organizacyjnych,                         

w wyznaczonej i stałej sali.  

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

opiekunowie.  

3. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 

dzieci powinna wynosić co najmniej 15m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 

powierzchnia ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2 , jednakże 

powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5m2. 
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* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów 

komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych — np. 

łazienek, ustępów). Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w 

niej się znajdujących.  

4. Z sal przedszkolnych są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są 

przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) to są one dokładnie myte, czyszczone lub 

dezynfekowane.  

5. Placówka rezygnuje z korzystania przez dzieci z ręczników bawełnianych na rzecz 

ręczników jednorazowych.  

6. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów                      

lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach 

opiekunowie zobligowani są, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, 

natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie 

/ dezynfekcję zabawki.  

7. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć.  

8. W miarę możliwości organizacyjnych w placówce zapewniona jest taka organizacja pracy, 

która uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny 

zabawy na dworze, zmianowość grup przy spożywaniu posiłków i korzystania z łazienki).  

9. Opiekunowie zobligowani są do zachowania dystansu społecznego między sobą min.                    

1,5 m.  

10. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.  

11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci 

i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.  

12. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem 

zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica                                    
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z dzieckiem/dziećmi 1,5m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

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

13. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/ opiekun 

może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

(osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa,                                     

w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, 

dystans spłeczny co najmniej 1,5 m).  

14. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez oznak chorobowych*  

*oznaki chorobowe to: podwyższona temperatura (pomiar termometrem bezdotykowym 
37,5°C lub wyżej, pomiar termometrem innym niż bezdotykowy pomiędzy 37,0°C - 37,4 °C, 
katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku, utrata 
węchu i inne nietypowe 

15. Dzieci do przedszkola przyprowadzają/odbierają osoby zdrowe. W drodze                                 

do i z przedszkola opiekunowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej.  

16. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola.  

17. W miarę możliwości ograniczone jest przebywanie osób trzecich w placówce                                

do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust                     

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).  

18. W celu sprawnej komunikacji placówki z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka 

rodzic/prawny opiekun podaje aktualne numery telefonów. Ich spis znajduje się                         

w sekretariacie szkoły oraz u wychowawców grup. Rodzic/prawny opiekun kontaktuje się 

z przedszkolem dzwoniąc pod numer:  

68 355 24 23 (placówka przy ul. A. Haller) 

68 355 20 49 (placówka przy ul. Chopina). 

W godzinach pobytu dziecka w placówce rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się                       

do obierania połączeń wychodzących z placówki lub oddzwaniania do placówki, jeżeli 

takiego połączenia nie mógł odebrać.  

19. Placówka wyposażona jest w bezdotykowe termometry, które dezynfekowane są                              

po każdym użyciu w danej grupie.  

20. W placówce może być dokonany pomiar temperatury u dziecka – kontrolny                                 

lub obowiązkowy w przypadku zaobserwowania lub zgłoszenia przez dziecko 
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niepokojących objawów chorobowych. Rodzic/prawny opiekun wyraża pisemną zgodę                 

na wykonanie pomiaru temperatury.  

21. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka niepokojące objawy chorobowe,                   

to zgłasza ten fakt do sekretariatu. Wyznaczona przez dyrektora osoba (pielęgniarka 

szkolna lub pracownik obsługi) udaje się z dzieckiem do wyznaczonego miejsca 

(izolatorium) i pozostaje z nim zachowując bezpieczną odległość (min. 2m), aż do 

momentu odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna.  

22. Pracownik sekretariatu, a przy ul. A. Haller po godz. 14.30 – wychowawca grupy, 

niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o konieczności pilnego odbioru 

dziecka oraz informuje o tym fakcie dyrektora.  

23. Po opuszczeniu izolatorium przez opiekuna i dziecko z objawami chorobowymi 

pomieszczenie to zostaje zdezynfekowane.  

24. Nauczyciele grup organizują pobyt dzieci na świeżym powietrzu, przy zachowaniu 

wymaganej odległości od osób trzecich oraz zmianowości grup - optymalnie na terenie 

przedszkola, a gdy nie ma takiej możliwości na pobliskich terenach rekreacyjnych.  

25. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do przedszkola, regularnie jest czyszczony z 

użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości to jest 

zabezpieczony  przed używaniem.  

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i toalet 

1. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni                        

lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.  

2. Dozownik z płynem do dezynfekcji znajduje się przy wejściu głównym do szkoły                          

oraz dodatkowo w innych wyznaczonych (niedostępnych dla dzieci) miejscach                           

w placówce.  

3. Pracownicy zobowiązani są do częstego mycia rąk wodą z mydłem oraz do dopilnowania, 

aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem,                          

po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

4. W placówce zapewniony jest sprzęt i środki do prac porządkowych, dzięki którym 

utrzymana jest czystość ciągów komunikacyjnych, dezynfekowane są powierzchnie 
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dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, klawiatury, uchwyty, poręcze krzeseł                      

i powierzchnie płaskie, w tym blaty. Prace porządkowe są na bieżąco monitorowane.  

5. Personel zostaje zapoznany z zasadami szczególnej ostrożności podczas korzystania                       

z płynów dezynfekujących. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega on zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji (ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń                        

i przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących 

do dezynfekcji).  

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

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

fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych                                 

u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji), z których korzystają, kiedy zajdzie taka 

potrzeba.  

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

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

8. W placówce zapewniona jest bieżącą dezynfekcja toalet.  

9. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala               

i służb medycznych.  

 

Gastronomia 

1. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym (jadalnia –                      

ul. A. Haller, sala przedszkolna – ul. Chopina).  

2. Przy ul. A. Haller posiłki dostarczane są przez firmę cateringową, przy ul. Chopina                        

posiłki są przynoszone przez dzieci.  

3. Przy ul. A. Haller posiłki dostarczane przez firmę zewnętrzną w pojemnikach zbiorczych 

są porcjowane i rozkładane na talerze wielokrotnego użytku przez obsługę przedszkola                     

w tzw. wydawalni posiłków.  

Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce wielokrotnego użytku są myte w zmywarce                     

z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O  i wyparzane.  

4. Przy spożywaniu posiłków zapewniona jest zmianowość grup (ul. A. Haller).  

5. Po spożyciu posiłku blaty stołów i poręczy krzeseł są dezynfekowane.  
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6. W zmywalni, wydawalni posiłków oraz jadalni przy ul. A. Haller obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do żywienia zbiorowego 

wprowadzone zostały zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego pracowników - szczególna uwaga jest zwrócona na utrzymanie 

wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń oraz sztućców.  

7. W placówce wyłączone zostały źródełka wody pitnej, natomiast z dystrybutorów wody 

znajdujących się na terenie placówki mogą korzystać tylko pracownicy w taki sposób, aby 

dzieci nie miały bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody. Dzieciom wodę 

podaje opiekun.  

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu  

1. Do pracy w przedszkolu  mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają                           

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają się do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.   

3. W placówce znajduje się wyposażone w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki) i 

płyn dezynfekujący pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę                         

w przypadku zaobserwowania u niej objawów chorobowych (izolatorium).  

4. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie                   z 

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

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą 

być zakażeni koronawirusem.  

5. Pracownik, który zauważył u siebie niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych                  

w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych, zostaje natychmiast odsunięty od 

pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu. Jeżeli oczekuje na transport,                     

to robi to w wyznaczonym pomieszczeniu. Pracownik ten powinien skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną.  
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6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi                            

w podmiocie procedurami oraz zostają zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.), których ten pracownik dotykał.  

Jednocześnie zostaje sporządzona lista osób przebywających w tym samym czasie                     

w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

 

Inne:  

1. Wszyscy pracownicy oddziałów przedszkolnych zobowiązani są do zapoznania się                        

z powyższym regulaminem.  

2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do złożenia wymaganego przez placówkę 

oświadczenia (załącznik). 

 

 

 

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do czasu                              

jego odwołania.  

 

 

 

 

 

*oznaki chorobowe to: podwyższona temperatura (pomiar termometrem bezdotykowym 37,5°C lub wyżej, 

pomiar termometrem innym niż bezdotykowy pomiędzy 37,0°C - 37,4 °C), katar, alergia, biegunka, duszności, 

wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku, utrata węchu i inne nietypowe 

 


