
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dla Przedszkola Publicznego nr 9            

„Akademia Przedszkolaka” we Włocławku 

w związku z działalnością placówki  w czasie pandemii koronawirusa 

 

 

Opracowano na podstawie: 

 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),  

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. poz. 844 ze zm.),  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                                  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 

410),  

4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                                     

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). 

5. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4.05.2020 r. 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane               

na podstawie art.8a ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U z 2019r. poz.9 oraz z 2020r. poz. 322,374 i 576).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Procedura przyjmowania dzieci z określeniem pierwszeństwa dla dzieci rodziców 

pracujących w służbach medycznych, mundurowych,  pracowników handlu            

i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane                                    

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, oraz dla dzieci, 

których oboje rodzice pracują: 

 

▪ Po wznowieniu działalności opiekuńczo-wychowawczej do przedszkola mogą 

uczęszczać dzieci. 

▪ Limit dzieci określony zostaje na poziomie 12 dzieci w jednej grupie lub               

w uzasadnionych przypadkach może zostać on zwiększony do 14 za zgodą 

Organu Prowadzącego.(  minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabaw i zajęć dla 

dzieci w Sali nie może być mniejsza niż 4 m kwadratowe na jedno dziecko             

i opiekuna). 

▪ Dyrektor tworzy organizację grup biorąc pod uwagę godziny przebywania dziecka 

w przedszkolu stosownie do wytycznych GIS,MEN,MZ.( ustalenie stałych grup 

pod opieką tych samych opiekunów). 

▪ O ilości grup decyduje dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym, biorąc 

pod uwagę ilość nauczycieli mogących zapewnić opiekę dzieciom oraz warunki 

lokalowe. 

▪ W pierwszej kolejności do przedszkola będą przyjmowane dzieci rodziców 

pracujących w służbach medycznych, mundurowych, pracowników handlu           

i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane                          

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. 

▪ Jeżeli w przedszkolu będą nadal wolne miejsca placówka może przyjąć dzieci, 

których oboje rodzice pracują. 

▪ Do przedszkola można przyjąć tylko dzieci zdrowe, bez widocznych objawów 

chorobowych. 

▪ Ze względu na konieczność całościowej dezynfekcji klas i łazienek  przedszkole 

będzie dostępne dla dzieci  w godzinach od 6.00-16.00. 

▪ Rodzic przed przyjęciem dziecka do przedszkola zobowiązany jest do złożenia 

oświadczenia o zamiarze korzystania z przedszkola w czasie epidemii (załącznik 

do pobrania) oraz wyrażenia zgody na każdorazowe mierzenie temperatury 

dziecku. 



 

2. Procedura bezpiecznego przyprowadzania i odbioru dziecka z placówki  w okresie 

      zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19: 

 

▪ Rodzic/opiekun ma obowiązek zapewnić dziecku powyżej 4 roku maseczkę ochronną 

na czas dojścia do placówki. 

▪ Do przedszkola może być przyprowadzone wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów 

chorobowych. 

▪ Dziecku przy wejściu do przedszkola mierzona jest temperatura, gdy temperatura 

powyżej 37º C rodzic zabiera dziecko do domu. 

▪ Rodzice  przyprowadzający i odbierający dzieci  z zakrytymi ustami i nosem  oraz            

w rękawiczkach mogą wchodzić  pojedyńczo do przedsionka przedszkola, skąd woźna 

oddziałowa odbierze  lub przyprowadzi dziecko. 

▪ Dziecko po wejściu do klasy myje ręce w łazience w obecności nauczyciela zgodnie  

z instrukcją mycia rąk. 

▪ Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak dzieci i ich 

rodziców  wynoszący min 2 m. 

▪ Dzieci do przedszkola 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!!! 

▪ Po godzinie 8:00 przedszkole jest zamykane i udostępnia się kontakt telefoniczny. 

▪ Dziecko do przedszkola przyprowadza jeden rodzic/opiekun, który jest zobowiązany 

stosować się do wytycznych GIS z dnia 4 maja 2020 roku i MEN, MZ, GIS z dnia 29 

kwietnia 2020 roku. 

 

 

 

  

 

 


