
Wewnętrzne procedury funkcjonowania Samorządowego Przedszkola 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polance Wielkiej 

w czasie epidemii obowiązujące od 1 września 2020.

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
3. Powierzchnia sali przypadająca na jedno dziecko nie jest mniejsza niż 1,5 m2

4. Z sal, w których przebywa grupa usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 
uprać i zdezynfekować.
5. Dziecko nie przynosi ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek
6. Wietrzenie sali odbywa się co najmniej raz na godzinę.
7. W miarę możliwości poszczególne grupy dzieci nie mają ze sobą kontaktu.
8. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m.
9. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz opiekunami.
10. Rodzic wchodzi do przedszkola w maseczce, dezynfekuje ręce, odbija kartę pobytu. 
Zaprowadza dziecko do szatni przy sali (przestrzeni wspólnej podmiotu), z zachowaniem zasady – 
1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności.
11.W okresie adaptacyjnym dziecka rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać 
na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczki, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa).
12. Do przedszkola uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych (dotyczy 
również objawów alergicznych).
13. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są i odbierane przez osobę zdrową.
14. Do przedszkola nie przyprowadza się dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 
lub w izolacji.
15. W przedszkolu ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum 
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
16. Rodzic zobowiązany jest do bycia w stałym kontakcie telefonicznym z przedszkolem 
(odbieranie telefonu z przedszkola).
17. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, 
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
18. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, gorączki powyżej 38oC 
zostają wprowadzone „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w 
Samorządowym Przedszkolu w Polance Wielkiej obowiązujące od 1 września 2020”.
19. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw i boiska na terenie placówki. Pracownicy codziennie 
czyszczą urządzenia z użyciem detergentu lub dezynfekują.
20. Podczas pobytu dziecko regularnie myje ręce wodą z mydłem szczególnie przy wejściu do sali, 
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
21. Codziennie  prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 
w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek 
i powierzchni płaskich.
22. Dywany dezynfekowane są codziennie przy użyciu parownicy.
23. Dezynfekowanie pomieszczeń i przedmiotów odbywa się podczas nieobecności dzieci w salach.
W ciągu dnia używane przedmioty, zabawki są przemywane wodą z detergentem. W sytuacji 
częstego używania są dezynfekowane i udostępniane po godzinie.
24. W razie konieczności placówka zapewnia pracownikom przedszkola indywidualne środki 
ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos. 
25. Nad pojemnikami do dezynfekcji rąk są zawieszone instrukcje z „Zasadami dezynfekcji rąk”.
26. Nad umywalkami zamieszcza się „Zasady prawidłowego mycia rąk”.



27. Na drzwiach wejściowych znajdują się instrukcje: „Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę” 
oraz informacja przypominająca o bezpiecznym odstępie – 1,5 m.
28. Placówka zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet.
29. Placówka zapewnia wodę pitną podawaną w jednorazowych kubkach.
30. Przy organizacji żywienia obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa dot. 
żywienia zbiorowego wprowadzone są zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 
epidemiologicznego pracowników a także utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji.
31. Spożywanie posiłków dzieci młodszych odbywa się w salach przedszkolnych, starszaków 
w jadalni przedszkolnej, dzieci zajmują stałe miejsca. Po każdym posiłku stoły i krzesła są 
dezynfekowane a wielorazowe naczynia i sztućce są wyparzane.
32. Rodzic podpisuje stosowne Oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 1 do „Wewnętrznych 
procedur funkcjonowania Samorządowego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Polance Wielkiej w czasie epidemii obowiązujące od 1 września 2020”.

Z Wewnętrznymi procedury funkcjonowania Samorządowego Przedszkola 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polance Wielkiej 
w czasie epidemii obowiązujące od 1 września 2020 oraz Procedurami postępowania na wypadek 
podejrzenia zakażenia  COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu 
w Polance Wielkiej obowiązujące od dnia 1 września 2020  -w dniu 27.08.2020 zapoznali się:



Załącznik nr 1 do „Wewnętrznych procedur funkcjonowania Samorządowego Przedszkola w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Polance Wielkiej w czasie epidemii obowiązujące od 1 września 2020”.

Oświadczenie:

Imię i nazwisko dziecka………………………………………

1. Oświadczam, iż do przedszkola przyprowadzę dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych,

   (dotyczy również objawów alergicznych).

2. Zobowiązuję się do:

-  przekazania wicedyrektorowi placówki istotnych informacji o stanie  zdrowia swojego dziecka,

- nieprzyprowadzania do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub

w izolacji,

- do bycia w stałym kontakcie telefonicznym z przedszkolem (odbieranie telefonu z przedszkola).

3. Zapoznałem/-am się z „Wewnętrznymi procedurami funkcjonowania Samorządowego 

Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polance Wielkiej w czasie epidemii 

obowiązujące od 1 września 2020” oraz „Procedurami postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia  COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu w Polance Wielkiej obowiązujące od 

1 września 2020”.

4.Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury dziecku.

5. Przyprowadzając dziecko do przedszkola w okresie epidemii jestem w pełni świadomy skutków 

zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Polanka Wielka, 27.08.2020                   Podpis rodzica………………………………………..

                                                             


