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I. CEL PROCEDURY. 

 

Procedura ma na celu uregulowanie zasad korzystania z systemów monitoringu wizyjnego w 

przedszkolu. 

II. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 

 

Procedura będzie stosowana przez wszystkich pracowników i rodziców dzieci z przedszkola.  

III. WYTYCZNE OGÓLNE DYREKTORA. 

1. Ze względu na sytuację epidemiczną jedna grupa dzieci, w miarę możliwości organizacyjnych 

będzie przebywać w wyznaczonej i przydzielonej Sali. 

2. W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przydzieleni będą ci sami nauczyciele i 

opiekunowie.  

3. W grupie będzie przebywać do 25 dzieci. 

4. W miarę możliwości organizacyjnych praca poszczególnych grup będzie tak zorganizowana aby 

poszczególne grupy dzieci nie stykały się ze sobą. 

5. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Osoby z zewnątrz wchodzące na 

teren placówki będą się rejestrować. 

6. Przy wejściu do przedszkola/szkoły zostaje umieszczony płyn do dezynfekcji rąk. Wszyscy 

zobligowani są do korzystania z niego. 

7.  Pracownicy zaopatrzeni zostaną w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne, ewentualnie przyłbice, fartuchy z długim rękawem. 

8. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zostały wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 

9. Wszyscy pracownicy przedszkola obowiązani są zachować dystans społeczny w każdej 

przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. 

9. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów 

zabaw. Sprzęt ten będzie codziennie dezynfekowany.  

10. Zapewniony zostanie sprzęt i środki a także monitorowane będą prace porządkowe, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 



11. Przygotowane są procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. Wszyscy 

pracownicy będą musieli się z tym zapoznać, a także je stosować.  

12. Wyznaczone zostanie i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. Pomieszczenie zostanie oznakowane napisem – IZOLATKA. 

13. Na tablicy ogłoszeń umieszczone zostaną numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora 

oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

14. Przygotowane zostaną ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami. 

15. Podczas żywienia dodatkowo wprowadzone zostały zasady szczególnej ostrożności, np. 

korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, rozplanowanie 

pracy na stanowiskach, które nie stykają się ze sobą. 

16.  Spożywanie posiłków będzie się odbywało się w sali zajęć. Po skończeniu posiłku 

obowiązkowo będą czyszczone i dezynfekowane blaty stołów i poręcze krzeseł.  Wielorazowe 

naczynia i sztućce będą myte i wyparzane w zmywarko-wyparzarce  z dodatkiem detergentu w 

temperaturze min. 60 stopni Celsjusza. 

IV. WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELA 

1. Każdy nauczyciel wyjaśni dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w 

placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 

2. Dzieci od rodziców są odbierane w części wspólnej przedszkola, przez wyznaczonych 

pracowników. 

3.  Pracownik, w obecności rodzica, mierzy dziecku temperaturę, odprowadza do szatni, gdzie 

pomaga mu się przebrać, a następnie odprowadza do sali zajęć i przekazuje pod opiekę nauczyciela 

4.  Po wejściu do sali pomoc nauczyciela odprowadza dziecko do toalety przy sali, gdzie 

dopilnowuje, aby dziecko prawidłowo umyło rączki. 

5. Nie będą organizowane wyjścia poza teren placówki, np. spacery po okolicy, wycieczki do 

instytucji oraz biblioteki. 

6. Z sal usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. 

pluszowe zabawki, kartonowe puzzle i układanki.  Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory 

sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze oraz pomoce i zabawki będą one po każdorazowym 

korzystaniu z nich czyszczone lub prane z użyciem detergentu, bądź dezynfekowane. 

7. Każda sala, w której organizowane są zajęcia będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę.   

8. Nauczyciele dopilnują aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po 

zajęciach, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  



9. Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 

10. Należy uniemożliwić kontaktowanie się dzieci z personelem kuchennym. 

10. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w 

odrębnym pomieszczeniu, zapewnić mu opiekę pracownika pomocniczego i niezwłocznie 

poinformować rodziców oraz dyrektora przedszkola. 

 

V. WYTYCZNE DLA RODZICA 

1. Każdy rodzic, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, ma 

obowiązek przedstawienia dyrektorowi istotnych informacji o stanie jego zdrowia. 

4. Rodzice zobowiązują się przyprowadzać i odbierać dziecko w deklarowanych godzinach. 

5. Należy zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust 

podczas drogi do i z placówki, które rodzic zabiera do domu, po przekazaniu dziecka pracownikowi 

przedszkola. 

6. Dziecko przyprowadza tylko 1 rodzic/opiekun prawny. 

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.  

7. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola powinni mieć założoną maseczkę i 

zdezynfekować ręce przed drzwiami placówki. 

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

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

rodziców min. 2 m.  

8. Rodzice nie mogą wchodzić na teren przedszkola, tylko do części wspólnej.  Przekazują dziecko 

pracownikowi przedszkola, który pomaga mu przebrać się w szatni i przekazuje pod opiekę 

nauczycielowi. 

9. Przyprowadzone do placówki dziecko musi być zdrowe – bez objawów chorobowych. Dziecko z 

jakimikolwiek objawami choroby nie będzie przyjmowane do placówki. 

10. Nie należy pozwolić dziecku by zabierało swoje zabawki do przedszkola. Rodzic musi wyjaśnić 

swojemu dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 

11. Regularnie przypominać należy dziecku o podstawowych zasadach higieny. Powinno ono 

unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 



VI. WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW POMOCNICZYCH  

1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz  

z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do 

przedszkola. 

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po 

skorzystaniu z toalety. 

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

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału.  

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

powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników  

w salach (wpis do karty monitoringu) 

4. Woźna oddziałowa odpowiedzialna jest za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów 

używanych przez dzieci (wpis do karty monitoringu). 

5. Za czyszczenie i dezynfekcję urządzeń na placu zabaw odpowiedzialny jest konserwator 

(wpis do karty monitoringu). 

6. 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 

dokonuje dyrektor przedszkola (karta monitoringu). 

7. 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. 

8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

 

 

VII. GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW 



1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do: 

 stosowania środków ochrony osobistej, 

 utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, 

 wykonywania prac na stanowiskach odległych od siebie min. 1,5 m. 

2. Mycie i wyparzanie naczyń i sztućców wielokrotnego użytku w zmywarko-wyparzarce z 

dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 oC.  

3. Organizowanie pracy w kuchni na stanowiskach odległych od siebie min. 1,5 m. 

4. Posiłki wydawane są przez pracowników kuchni do windy, a następnie odbierane przez 

pracownika pomocniczego i dowożone wózkiem pod salę przedszkolną, gdzie odbierane są 

przez pracownika przydzielonego do pracy z nauczycielem. 

5. Po zakończonym posiłku pomoc nauczyciela/woźna oddziałowa wystawia brudne naczynia 

na wózku  

6. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się 

dziećmi. 

 

VIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA. 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Nie angażuje się  w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub 

z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3. Wyznacza się i przygotowuje izolatkę (m.in. wyposażenie w środki ochrony, płyn 

dezynfekujący, termometr bezprzewodowy, telefon) pomieszczenie (gabinet 

psychologa/logopedy) w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora 

przedszkola. 

5. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, 

informuje rodziców bądź opiekunów. 



6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców. 

IX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM  

LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19: 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni 

 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. O fakcie 

powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje 

przyjmowanie kolejnych dzieci. 

3. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) W razie zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

5. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów 

telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada referent ds. 

administracyjnych.  

6. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w 

których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor wraz z obsługą. 

7. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym 

 

 


