
ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA SIÓSTR HONORATEK  

OD 1 WRZEŚNIA 2021  Z  UWZGLĘDNIENIEM  REŻIMU  SANITARNEGO 

 Podstawa:  Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 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 1985 o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 374,  567 i 1337) 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania 

COVID-19 na czas obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Procedura powstała w oparciu o wytyczne 

Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

§ 2  

Zasady dotyczące stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny na terenie przedszkola 

w sytuacji COVID -19   

1. Do przedszkola przychodzą dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (dziecko nie ma kataru, 

kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe, 

sugerujące  chorobę zakaźną).  W przypadku niepokojących objawów nauczyciel mierzy 

dziecku temperaturę, o swoich obserwacjach powiadamia rodziców, którzy są zobowiązani 

niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola. W tym czasie dziecko z nauczycielem lub 

wyznaczoną osobą, będzie czekało na rodzica w izolowanym, wyznaczonym pomieszczeniu. 

2. Jeśli objawy chorobowe zostaną zauważone przed wejściem do grupy, dziecko nie zostaje 

przyjęte do przedszkola. Dzieci ze zdiagnozowaną alergią powinny posiadać zaświadczenie od 

lekarza alergologa. 

3. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

4. Dzieci nie przynoszą do przedszkola  żadnych zabawek i przedmiotów z domu (zabawek, 

jedzenia, picia, książek, kolorowanek itp.) ani biżuterii. 

5. W sali znajdują się przedmioty i sprzęty, które łatwo można zdezynfekować.  

6. Nauczyciel przestrzega, aby sale były  wietrzone co godzinę. 

7. Na terenie przedszkola należy ograniczyć przebywanie osób trzecich do niezbędnego 

minimum z zachowaniem środków ostrożności m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe.  

8. Należy przestrzegać, aby na  terenie placówki zachowany był dystans społeczny wynoszący 

minimum 1,5 m. 

§ 3 

 

Zasady dotyczące  zasad przyprowadzania i odbierania dzieci. 

 

1. Każda osoba wchodząca do budynku przedszkola obowiązana jest zdezynfekować ręce 

według zamieszczonej tam instrukcji. 

2. Opiekunowie przyprowadzający dzieci mają obowiązek zasłaniania nosa i ust. 

3. Dzieci przyprowadzamy w godz. 6:30-8:30 lub po wcześniejszej informacji o zmianie 

godziny, w celu usprawnienia funkcjonowania pracy przedszkola. 

4. Rodzic przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola w pomieszczeniu wiatrołap.  

W przypadku gdy w pomieszczeniu wiatrołap już przebywa rodzic z dzieckiem, będzie 

oczekiwał na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami.  

5. Dziecko zostaje pod opieką pracownika przedszkola, który kieruje dziecko do szatni, łazienki 

i do sali. 



6. W przypadku dzieci 3-letnich oraz dzieci nowoprzyjętych, rodzice mogą wchodzić z dziećmi 

do szatni, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem z zachowaniem dystansu 

społecznego wynoszący minimum 1,5 m, jednak nie więcej niż 3 rodziców w szatni. 

Pracownik przedszkola zaprowadza dziecko do sali. 

7. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zachorowanie dziecka na Covid-19, zachowanie  

odległości między dziećmi nie jest możliwe. 

8. W przedszkolu dzieci nie korzystają z pampersów, potrzeby fizjologiczne załatwiają na 

sedesie.  

9. Bardzo prosimy wszystkich Rodziców o przygotowanie emocjonalne dzieci i wytłumaczenie 

im konieczności przestrzegania w/w zasad. Prosimy o ograniczenie czasu pożegnania się  

z dzieckiem do minimum, żeby umożliwić wszystkim Rodzicom sprawne przekazanie swoich 

dzieci pod opiekę naszego przedszkola. 
 

Dyrektor Przedszkola  

s. Ewelina Danuta Jędo 


