
Załącznik 2. do Zarządzenia nr 1/2020/2021 
Dyrektora Zespołu Kształcenia w Łubianie 

 

 

Regulamin organizacji zajęć w Publicznym Przedszkolu „Biedroneczki”  

w Łubianie od 01 września 2020r.  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. W przedszkolu „Biedroneczki” jedna grupa dzieci przebywać będzie w wyznaczonej i stałej 
sali. 

2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 
3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci (wyłącznie zdrowe). 

 

§ 2 

Organizacja opieki w przedszkolu „Biedroneczki” 

1. W sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 
uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Wykorzystywane do zajęć przybory 
sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą myte, czyszczone lub dezynfekowane. 

2. Nauczyciele przedszkola poinformują rodziców o tym, iż ich dziecko nie powinno zabierać 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 powinni zadbać o to, aby dzieci 
nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni 
zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki. 

3. Sale przedszkolne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 
potrzeby także w czasie zajęć i zabaw. 

4. Dzieci na plac zabaw będą wychodzić w różnych godzinach, w grupach rówieśniczych, tak aby 
nie stykać się ze sobą. Do przedszkola dzieci będą wchodziły osobnymi wejściami. Grupy 
młodsze (trzylatki i czterolatki) wejściem głównym do przedszkola. Grupy starsze (pięciolatki i 
sześciolatki) wejściem bocznym.  

5. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 
przedszkola. 

6. Pomoc kuchenna do minimum ograniczy  kontakty z dziećmi.  
7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich 
rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem 
zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica 
z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków 
ostrożności osłona ust i nosa i  dezynfekcja rąk). 



9. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego (dotyczy to  najmłodszych 
dzieci) w przedszkolu rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na 
terenie placówki (hol przy sali przedszkolnej) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
(min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa 
osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Dzienna liczba 
rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce nie może 
przekraczać 5 osób. Muszą  zachowywać  dystans społeczny co najmniej 1,5 m. 

10. Przy wejściu do budynku przedszkola wszyscy wchodzący, obowiązkowo dezynfekują ręce, 
płynem do dezynfekcji.  

11. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 

12. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 
13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 
14. Przebywanie osób trzecich w placówce zostaje ograniczone do niezbędnego minimum, 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk; tylko 
osoby zdrowe). 

15. W przedszkolu, w sytuacji podejrzenia choroby używany będzie termometr bezdotykowy,  
dezynfekowany  po użyciu w danej grupie/osobie. Rodzice/opiekunowie pisemnie wyrażają 
zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku 
wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

16. Jeśli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane 
w odrębnym pomieszczeniu, niezwłocznie, telefonicznie zostaną powiadomieni 
rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola własnym środkiem 
transportu. W razie braku reakcji ze strony rodziców powiadomione zostaną odpowiednie 
służby. 

17. Dzieci będą korzystały z zabaw na świeżym powietrzu w różnym czasie. Z placu zabaw dzieci 
będą korzystały w grupach rówieśniczych.  

18. Sprzęt na placu zabaw , należącym do przedszkola, będzie regularnie czyszczony z użyciem 
detergentu lub dezynfekowany.  

§ 3 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Wszyscy wchodzący do budynku przedszkola zobowiązani są do skorzystania z płynu 
dezynfekującego zgodnie z  informacją GIS o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby 
dorosłe, wchodzące do przedszkola. 

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dezynfekcji dłoni przy wejściu oraz zakrywania ust i 
nosa. 

3. Nauczyciele i dzieci będą regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz, szczególnie po przyjściu 
do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z 
toalety. 

4. W przedszkolu „Biedroneczki” prowadzony jest  monitoring codziennych prac porządkowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów 
w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. 

5. Pracownicy przeprowadzający dezynfekcję w przedszkolu, zobowiązani są do ścisłego 
przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Po 
przeprowadzonej dezynfekcji pomieszczenia zostaną wywietrzone, tak aby dzieci nie były 
narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 



6. Nauczyciele 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 w razie konieczności, np. do przeprowadzania zabiegów 
higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego 
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

8. Na bieżąco prowadzona będzie dezynfekcja toalet. 

§ 4 

Gastronomia 

1. Wydawanie posiłków dla dzieci starszych (pięciolatki i sześciolatki) odbywać się będzie w 
wyznaczonych godzinach w stołówce szkolnej przez pomoc kuchenną przy użyciu środków 
ochrony osobistej. 

2. Dzieci będą spożywać posiłki w stołówce w grupie rówieśniczej. Każdorazowo, po spożyciu 
posiłku przez dzieci blaty stołów zostaną wymyte/zdezynfekowane.  

3. Spożywanie posiłków przez dzieci młodsze (trzylatkowie, czterolatkowie) odbywać się będzie 
w salach przedszkolnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

4. Wielorazowe naczynia i sztućce używane w szkolnej stołówce i salach przedszkolnych będą 
myte  z dodatkiem detergentu, a następnie  wyparzane.  

5. Dania obiadowe będą podawane dzieciom przez pomoc przedszkola i pomoc kuchenną z 
zachowaniem zasad higieny. 

6. Posiłki  dostarcza do Zespołu Kształcenia firma cateringowa Zajazd „Pod różą”. Przywożone są 
w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i 
sztućców będących na wyposażeniu szkoły. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku  będą 
myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej. 

7. Dystrybutor wody znajdujący się w stołówce szkolnej został wyłączony z użytku. Dzieci mogą 

przynosić własną wodę do przedszkola.  

 

 

§ 5 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

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. Pracownicy przedszkola zostali 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. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły 



(telefonicznie) i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 
aby uzyskać teleporadę medyczną.  

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 
podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, 
poręcze, uchwyty itp.). Pracownik zobowiązany jest do zastosowania się do indywidualnych 
zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

5. Osoba z podejrzeniem zakażenia zostanie odizolowana od pozostałych osób. Zostanie także 
sporządzona lista osób, które miały styczność z osobą z podejrzeniem zakażenia. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

7. W  przypadku wątpliwości dyrektor szkoły  zwróci się do  powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej w Kościerzynie, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

§ 6 

Procedura na wypadek zakażenia 

1. Nauczyciele i pracownicy przedszkola zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i 
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a 
w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 
mogą być zakażeni koronawirusem. 
 

2. Zaleca się wszystkim pracownikom przedszkola bieżące śledzenie informacji Głównego 
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty  od 
pracy. Zostanie wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomiona zostanie  
powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kościerzynie.  Dalsze postępowanie 
odbywać się będzie  ściśle do wydawanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną w 
Kościerzynie instrukcji i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie poddany gruntownemu 
sprzątaniu, a powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) zdezynfekowane. 

5. Na wszystkich drzwiach wejściowych do przedszkola oraz tablicach informacyjnych wewnątrz 
budynku  przedszkolnego zostaną umieszczone potrzebne numery telefonów, w tym stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

 


