
 

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA  

GMINNEGO PRZEDSZKOLA  

im. ŚW. RODZINY w ROKICINACH PODHALAŃSKICH 

 W CZASIE PANDEMII COVID 19 

§ 1. 

Cel procedury 

 

Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz dyrekcji w 

celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez Gminne 

Przedszkole  w Rokicinach Podhalańskich od  1 września 2021 roku. 

 

§ 2. 

 

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o: 

1) Jednostce, przedszkolu  – należy przez to rozumieć Gminne Przedszkole w Rokicinach 

Podhalańskich;  

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rokicinach 

Podhalańskich;  

3) Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka  oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

4)  Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Raba Wyżna. 

 

§ 3. 

 

1. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. Niniejsza procedura określa funkcjonowanie przedszkola od 1 września 2021 r., w szczególności 

działania, które zminimalizują możliwość zakażenia. 

3. Należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych środków bezpieczeństwa w 

przedszkolu nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem. 

4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/. 

5. Organizacja i funkcjonowanie przedszkola zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej na 

obszarze Powiatu Nowotarskiego – w przypadku gdy rejon ten zostanie zakwalifikowany do „obszaru 

czerwonego” lub „obszaru żółtego” Dyrektor Szkoły wprowadza dodatkowe ograniczenia, nakazy i 

zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem1. 

 

 
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356) 

http://www.gov.pl/web/koronawirus/


§ 4. 

                             ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU 

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, do której w miarę możliwości 

organizacyjnych przyporządkowani są ci sami opiekunowie.  

2. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę 

możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 

powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde 

kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie 

może być mniejsza niż 1,5 m2. 

3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory 

sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów 

lub zabawek. 

5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na  mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu w 

sytuacji wystąpienia objawów chorobowych. 

6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć. 

7. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi 

stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. 

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

przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 

9. Przedszkole ma do dyspozycji termometr bezdotykowy. 

10. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą 

przebywać w przedszkolu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos, 

rękawiczki na dłoniach, zdezynfekowane dłonie. 

11. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest na terenie przedszkola oraz 

placu zabaw przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. Dzieci mogą również wychodzić 

na spacery. 

12. Grupy wychodzą na zewnątrz tylko zgodnie z ustalonym grafikiem i przedziałem godzinowym. 

Każdy nauczyciel ma obowiązek przestrzegania wyznaczonego przedziału godzinowego. Przedziały 

godzinowe przebywania na zewnątrz zostają ustalone tak, aby uniemożliwić spotykanie się/mijanie 

grup w ciągach komunikacyjnych. Jeżeli na zewnątrz przebywają jednocześnie dwie grupy, należy 

zajęcia zorganizować tak, aby przebywały one w innych obszarach na terenie przedszkola i aby nie 

było możliwości kontaktu dzieci i opiekunów z poszczególnych grup.  

13. Istnieje możliwość zamiany godzin wyjścia na zewnątrz pomiędzy grupami po wcześniejszym 

ustaleniu. 

14. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest codziennie przed wejściem dzieci oraz po każdej grupie z 

użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji/wyczyszczenia 

urządzeń na placu zabaw Dyrektor Przedszkola zarządzi wyłączenie go z użytku placu zabaw 

15. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z 

rodzicami/opiekunami dziecka. 

16. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je  w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu zapewniając min. 2 m. odległości od innych osób i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

                                                                        

 

 § 5. 



                              PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA : 

1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.30 do 8.00.  

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

3. Rodzice nie wchodzą z dziećmi do przedszkola, dziecko odbiera od rodzica wyznaczony pracownik 

przedszkola, który  zapewnia opiekę w szatni i zaprowadza do grupy.  

4. W wyjątkowych sytuacjach, zwłaszcza dzieci 3 letnich w okresie adaptacyjnym do szatni 

przedszkolnej może wejść rodzic z zastosowaniem zasady -  1 rodzic z dzieckiem, przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (mają obowiązek zakładania w placówce 

rękawiczek ochronnych lub dezynfekcję rąk oraz zakrywania ust i nosa). 

5. Rodzic lub osoba upoważniona do odbioru, odbiera dziecko od pracownika przedszkola nie 

wchodząc do budynku. 

6. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

7. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.  

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

                                                                        § 6. 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Przy wejściu do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informacją o 

obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola. 

2. Personel pomocniczy przedszkola dopilnowuje, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy 

wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po 

przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety. 

4. Woźna oddziałowa odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali 

przedszkolnych.  Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i 

powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach oraz zabawek 

i innych przedmiotów używanych przez dzieci. Dokonuje ona monitoringu codziennych prac 

porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatury, włączników. (odnotowuje w/w czynności w karcie monitoringu) 

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być 

zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej.  

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostaną plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk. 

8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

 

 

                                                                    § 7. 



 

                      GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW: 

 

1. Posiłki dostarcza ajent w formie cateringu, w jednorazowych pojemnikach. 

2. Posiłki wydawane będą zmianowo na jadalni z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (czyszczenie 

blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie). Istnieje również możliwość spożywania śniadania 

i obiadu w salach przedszkolnych. 

3. Posiłki dzieciom podaje pracownik obsługi przedszkola po dokładnym umyciu rąk, zgodnie  

z instrukcją. 

 

                                                                    § 8. 

 

                                                 OBOWIAZKI NAUCZYCIELI 

1. Nauczyciele pracują według harmonogramu ustalonego przez dyrektora. 

2. Nauczyciele pełnią funkcje opiekuńczo- wychowawcze oraz prowadzą zajęcia dydaktyczne  

z uwzględnieniem wymogów sanitarnych / dotyczy przede wszystkim wykorzystywanych pomocy oraz 

ograniczenia bliskiego kontaktu między dziećmi/. 

3. Nauczyciele zwracają uwagę na częste i regularne mycie rąk, szczególnie przed posiłkiem, po 

korzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu przedszkolnego. 
4. Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące w przedszkolu  

i konieczność ich stosowania m.in.: 

1) częste mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach;  

2) unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny. 

5. Nauczyciele przestrzegają ustalonego harmonogramu korzystania poszczególnych grup z placu zabaw  i 

innych pomieszczeń w celu uniemożliwienia stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci. 

6. Nauczyciele wspólnie z woźną oddziałową ustalą godziny wietrzenia sal oraz wyjścia do ogrodu.  

7. Nauczyciele zwracają uwagę na organizację zabaw dzieci, tak aby unikać większych skupisk dzieci  w 

sali. 

8. Nauczyciele zobowiązani są do powiadomienia rodziców w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów 

chorobowych. 

9. Nauczyciele, personel obsługujący przedszkole korzysta z zapewnionych im środków ochrony – 

przyłbic, maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do stosowania 

środków ochrony osobistej, przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi 

pracownikami przedszkola. 

10. W czasie kontaktów z innymi pracownikami konieczne stosowanie dystansu społecznego. 

11. Podczas zajęć przedszkolnych wyznaczony personel obsługi cyklicznie zmywa i dezynfekuje ciągi 

komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z opiekunami. 

12. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów, poczty email, dziennika 

elektronicznego. 

. 

§ 9. 

 

ZADANIA I OBOWĄZKI PRACOWNIKÓW 

Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących 

infekcję dróg oddechowych 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. 

 

 

§ 10. 



 

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury. 

2. Każdy pracownik przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do 

dezynfekcji i myć ręce zgodnie z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji  i mycia rąk wywieszonymi w 

szkole. 

3. Pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczania kontaktów  z dziećmi oraz 

nauczycielami. 

4. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe sugerujących infekcję 

dróg oddechowych na terenie jednostki. 

5. Pracownicy pomocniczy i obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z 

indywidualnym zakresem czynności, uwzględniają wzmożone środki bezpieczeństwa (rękawiczki 

jednorazowe, dezynfekcja dłoni, maseczki). 

6. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania się do „dekalogu” GIS  

(w pracy oraz po zakończeniu obowiązków służbowych): 

1) Często myj ręce - Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej 

możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko 

przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza 

ryzyko zakażenia; 

2) Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni - W ciągu dnia dłonie dotykają wielu 

powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i 

podawania dłoni na powitanie; 

3) Unikaj dotykania oczu, nosa i ust- Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być 

zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może 

spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie; 

4) Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe - Powierzchnie dotykowe w tym biurka, 

lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z 

detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie 

powinny być starannie dezynfekowane; 

5) Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków - Na 

powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. 

Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami 

nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas 

spożywania posiłków; 

6) Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - Należy zachować co najmniej 1,5 metry odległości 

z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę; 

7) Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i 

nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i 

umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). 

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym 

wirusów; 

8) Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu - Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj 

wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i 

owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej 

wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na 

wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa; 

9) Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie. 



 

§ 11. 

 

1. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora, Wicedyrektora  lub osobę ich zastępującą o 

wszelkich symptomach chorobowych dzieci (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, 

osłabienie, bóle kostnostawowe). 

 

                                                                   § 12. 

                                 ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW  OBSŁUGI 

 

1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania 

dystansu społecznego. 

2. Pracownik, oddelegowany do przyjmowania i wydawania dzieci zobowiązany jest do: 

1)stosowania środków ochrony osobistej /maseczka ochronna, rękawiczki/; 

2)przestrzegania ilości osób znajdujących się w wyznaczonym miejscu odbioru dzieci (1 osoba 

dorosła i dziecko lub rodzeństwo ); 

3)nieprzyjmowanie dzieci z objawami choroby (kaszel, katar,  

4)pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu dziecku w szatni; 

5)przekazania dziecka bezpośrednio do nauczyciela danej grupy. 

3. Do obowiązków  woźnych oddziałowych poszczególnych grup należy w szczególności: 

1) Regularne mycie rąk wodą i mydłem, 

2) pomoc nauczycielowi szczególnie w czasie wykonywania przez dzieci czynności higienicznych, 

organizacji zajęć oraz wyjść do ogrodu; 

3) stosowanie odzieży ochronnej, maseczek, przyłbic,  

4) wietrzenie sal w cyklach ustalonych z nauczycielem prowadzącym grupę co najmniej raz na 

godzinę,  

5) ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami przedszkola; 

6) dezynfekowanie zabawek, mebli, podłóg, klamek, blatów, poręczy, włączników przed 

rozpoczęciem zajęć grupy lub po zakończeniu zajęć danej grupy; 

7) pobieranie i porcjowanie posiłków bezpośrednio przed konsumpcją oraz nakrywania do posiłku 

na chwilę przed porcjowaniem; 

8) zgłaszanie złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami podlegającymi kwarantannie, bądź 

izolacji oraz z osobami u których stwierdzono COVID-19; 

9) systematyczne prowadzenie monitoringu wykonywanych czynności. 

                                                                  

                                                                § 12. 

 

                                              POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Personel przedszkola powinien zachowywać dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni 

przedszkola, wynoszący min. 1,5 metra.  

2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zgłaszania złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami 

podlegającymi kwarantannie, bądź izolacji oraz z osobami u których stwierdzono COVID-19; 

3. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w dostępnym miejscu  potrzebnych numerów telefonów,  

w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, itp. 

4. Zaleca się prowadzenie rejestru osób przychodzących do przedszkola w sprawach służbowych. 

 

 

       Danuta Faber 

       Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

       W Rokicinach Podhalańskich 

 



 

 

 


