
Procedura zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego 

wśród dzieci, rodziców i pracowników 

Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie 

w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 

31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

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

2. Celem niniejszej procedury jest wprowadzenie szczegółowych zasad bezpieczeństwa 

zdrowotnego na terenie placówki, w tym zorganizowanie higienicznych i bezpiecznych warunków 

na terenie przedszkola . 

3. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu 

Publicznym nr 2 w Grodkowie, niezależnie od formy zatrudnienia, rodziców dzieci uczęszczających 

do przedszkola oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki. 

 

 

§ 2 

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola 

 

1. Dzieci do przedszkola mogą być  przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez obja-

wów infekcji lub choroby zakaźnej. 

2. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza i odbiera dziecko w godzinach określonych przez sie-

bie w deklaracji. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wchodzić z dziećmi  do przestrzeni wspólnej placówki, 

zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

4. W przedszkolu obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców/opiekunów prawnych  do sali przed-

szkolnej. 

5. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów infekcji lub  

choroby zakaźnej. 

6. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu i wystąpienia u niego objawów 

chorobowych, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie 

odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego w danym dniu. 

7. W przypadku zaobserwowania  u dziecka objawów mogących wskazywać na infekcję cho-

roby zakaźnej należy odizolować je w wyznaczonym miejscu i  niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem 

bezdotykowym w przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka objawów chorobowych. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 3 

Sposób organizowania opieki i zajęć w przedszkolu 

 

1. Dziecko po wejściu do sali musi bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem. 

2. W ciągu dnia pobytu dzieci w przedszkolu należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz 

pilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po 

powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. Należy uczyć dzieci kasłać i ki-

chać w jednorazową chusteczkę lub zasłaniać usta ręką oraz unikać dotykania oczu, nosa i 

ust, nie dzielić się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasad: nie dawaj gryza koledze, nie 

dawaj łyka koledze, nie liż zabawki). 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami dbają o to, by zajęcia 

odbywały się  w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach. 

4. Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni zadbać o regu-

larne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki. 

5. Wodę oraz inne napoje podaje dzieciom sprawujący nad nimi opiekę nauczyciel. 

6. Przedszkole zapewnia sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. 

7. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do przedszkola. 

Sprzęt ogrodowy znajdujący się w ogrodzie  należy regularnie  czyścić z użyciem detergentu. 

Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie. 

8. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie podmiotu, ale z 

możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych oraz korzystają ze spacerów i wycieczek. 

9. Nauczyciele dbają o  taką organizację pracy i jej koordynację, która uniemożliwi nadmierne 

grupowanie się osób  (jednorazowo 4 grupy) i na placu zabaw.  

10. Do szatni poszczególne grupy dzieci wchodzą rotacyjnie. 

11. Z przedszkola do ogrodu lub na spacer  poszczególne grupy wychodzą/wychodzą  

wyjściem/wejściem awaryjnym B. 

 

 

§4 

Czynności higieniczno - sanitarne 

 

1. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest 

skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola. 

2. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem 

i uzupełniania go w razie potrzeby. 

3. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest: 

a. stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk mydłem i wodą  zgod-

nie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

b. kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia oraz unikać dotyka-

nia oczu, nosa i ust; 

c. dezynfekować ręce przed wejściem do budynku, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk; 

d. informować dyrektora lub inną upoważniona osobę o wszelkich objawach chorobowych za-

obserwowanych u dzieci; 



e. przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej 

lub infekcji u personelu lub dziecka; 

f. stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora do ewen-

tualnego użycia przez pracowników w razie potrzeby (np. do przeprowadzania zabiegów hi-

gienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji 

3.  Woźne oddziałowe: 

1) myją  podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych; 

2) myją  poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, 

blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki 

w szatni (powierzchnie płaskie); 

3) myją i dezynfekują  toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie klamki, uchwyty i 

pokrętła przy urządzeniach sanitarnych; 

4) wietrzą sale, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie gdy dzieci nie przebywają w 

sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć 

5) myją ręce po każdej czynności porządkowej; 

6) myją zabawki i przedmioty, którymi bawią się dzieci, 

7) wykonują prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich nakładania i 

zdejmowania; 

8) myją i czyszczą pojemniki na odpady. 

9) wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy. 

4.  Przeprowadzenie prac porządkowych należy monitorować  codzienne. 

5.  W przedszkolu używa się środków myjących i dezynfekujących nieszkodliwych dla dzieci. 

6. Personel sprzątający dba o to, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały 

się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

7. Pracownicy z objawami choroby zakaźnej lub infekcji zobowiązani są skorzystać z opieki 

medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy. 

 

§ 5 

Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków 

 

1. Personel kuchenny i pracownicy administracji  powinni ograniczyć kontakty się z dziećmi 

i personelem opiekującym się dziećmi. 

2. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom na dotychczasowych zasadach. 

3. Przy organizacji żywienia w przedszkolu zapewnia się warunki higieniczne wymagane prze-

pisami prawa. 

4. W przedszkolu stosuje się  zdrowe odżywianie (stosuje się  zróżnicowaną  dietę, unikanie 

wysoko przetworzonej żywności, jedzenie warzyw)  i dba o nawodnienie organizmu. 

5. Korzystanie z posiłków prowadzone jest w sposób bezpieczny, w miejscach do tego przezna-

czonych. 

6. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach. 

7. Pracownicy kuchni wszelkie powierzchnie w kuchni oraz zmywalni, blaty kuchenne oraz inne 

sprzęty po skończonej pracy dezynfekują środkami zapewnionymi przez dyrektora przed-

szkola. 

8. Pracownicy myją naczynia i sztućce w zmywarce w temperaturze 90°  przy użyciu detergen-

tów do tego służących oraz wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki. 

9. W przedszkolu przestrzega się bezpiecznego sposobu dostarczania posiłków do sali. 



 

 

§ 6 

Kontakt z osobami trzecimi 

 

1. Ogranicza się  bezpośredni kontakt z osobami trzecimi. 

2. Osoby trzecie zobowiązane są  do przestrzegania procedur przedszkola w szczególności zasad 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

 

 

§ 7 

Pozostałe regulacje 

 

1. Pracownicy przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie oraz rodzice zobowiązani są do 

śledzenia obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz 

informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Przedszkole zapewnia sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. 

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców 
i opiekunów prawnych dzieci. 

4. Niniejsza procedura obowiązuje od 02.05.2022 r.  

 


