
PROCEDURY ZWIĄZANE Z OPIEKĄ NAD DZIEĆMI W PRZEDSZKOLU 

PUBLICZNYM NR 21 W RADOMIU W OKRESIE W EPIDEMII 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Na czas pracy w szczególnych warunkach spowodowanych epidemią dyrektor przedszkola 

ustala nowe godziny pracy placówki: od 6.30 do 16.30 

2. Do przedszkola przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci rodziców pracujących w 

służbach medycznych, mundurowych i epidemiologicznych oraz dzieci pracowników 

placówek handlowych. 

 

II. Przyjmowanie dzieci do przedszkola. 

 

1. Rodzic wypełnia stosowne oświadczenia (zał. Nr 1)dotyczące: 

• Niemożności zapewnienia dziecku opieki  z powodu wykonywania obowiązków 

zawodowych; 

• Stanu zdrowia dziecka (zaświadcza, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych objawów 

infekcji); 

• Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola jest osobą zdrową; 

• Oświadcza, że on i nikt w jego otoczeniu nie przebywa na kwarantannie z powodu 

zagrożenia zachorowaniem lub kontaktu z osobami zainfekowanymi COVID – 19; 

• Zobowiązuje się do informowania dyrektora ZSP Nr 2 w Radomiu o wszelkich zmianach w 

stanie zdrowia swojego dziecka lub osób z najbliższego otoczenia wskazujących na 

zagrożenie związane z COVID -19 celem podjęcia właściwych kroków sanitarnych i 

zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do placówki oraz pracownikom; 

• Zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich reżimów sanitarnych ustalonych przez 

dyrekcję placówki. 

• Rodzic ma obowiązek pozostawić co najmniej dwa aktualne numery  telefonu niezbędne 

do kontaktu. 

2. Rodzic przychodzący do przedszkola powinien:   

• Pozostawić co najmniej dwa aktualne numery  telefonu niezbędne   do kontaktu oraz 

adres e-mail. 

• Przychodzić do placówki zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki jednorazowe; 

• Czekać w przedsionku placówki aż opiekun przedszkolny odbierze od niego dziecko i 

zmierzy mu temperaturę; 

• Przekazać dziecko opiekunowi przedszkolnemu zachowując dystans społeczny co 

najmniej 2 m; 

• Poinformować opiekuna o której godzinie dziecko zostanie odebrane; 

• Rodzic nie wczytuje karty zbliżeniowej. Czas pobytu zapisuje nauczyciel. 

 

3. Dziecko przychodzące do przedszkola : 

• Jeśli ma więcej niż cztery lata jest zaopatrzone przez rodzica w maseczkę; 

• Nie może przynosić do przedszkola i zabierać z niego żadnych zabawek; 



• Jest przyprowadzane przez rodzica i przekazywane w holu przy wejściu do placówki 

opiekunowi przedszkolnemu, który mierzy mu temperaturę. Po  zmierzeniu 

temperatury i informacji od rodzica, że dziecko jest zdrowe opiekun przedszkolny 

zabiera dziecko do szatni, potem  do łazienki w celu umycia przez dziecko rąk  i 

odprowadza je następnie do sali zabaw; 

• W sali zabaw dziecko przebywa pod opieką nauczyciela i opiekuna przedszkolnego; 

• Wszystkie czynności higieniczne oraz korzystanie z toalety odbywają się wyłącznie 

pod kontrolą nauczyciela lub opiekuna przedszkolnego; 

• Otrzymuje posiłki przygotowane przez dostawcę zewnętrznego (catering); 

• Dziecko z oddziału pięciogodzinnego może pozostawać  w placówce tylko przez pięć 

godzin ponieważ Zespół Szkolno-Przedszkolny nie zapewnia opieki świetlicowej; 

• Dziecko z oddziału pięciogodzinnego przychodzi z własnym prowiantem, gdyż 

kuchnia szkolna nie funkcjonuje. 

 

III. Praca personelu przedszkola 

1. Wszyscy pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 przebywający w budynku mają 

obowiązek podpisania oświadczenia (zał. Nr 2). 

2. Opiekun przedszkolny jest zobowiązany do: 

• Jeśli pracuje na Sali z dziećmi i nauczycielem 

- odbierania dziecka od rodzica i mierzenia mu temperatury; 

- pomagania dziecku w załatwianiu potrzeb i opiekuje się nim w trakcie wyjścia do 

toalety; 

- dezynfekowania wszystkich przedmiotów  w Sali zabaw  i na bieżąco utrzymuje je w 

czystości; 

- mycia i dezynfekcji stolików i krzeseł oraz podłogi; 

- wietrzenia sali zabaw w odstępach jednej godziny przez pięć minut; 

- dopilnowywania, aby dzieci trzymały odpowiedni dystans społeczny między sobą; 

- monitorowania  stanu zdrowia dzieci ( obserwuje podczas zabawy i zgłasza 

nauczycielowi wszelkie niepokojące zachowania dziecka mogące być przejawami 

infekcji); 

- nakrywania do stołu i podawania posiłków dzieciom; 

- sprzątania po posiłkach; 

- ma obowiązek utrzymywania dystansu społecznego- co najmniej 1,5 m od innych 

osób (dzieci i nauczycieli); 

- odprowadzania dziecka do rodzica; 

- pomocy nauczycielowi w opiece nad dziećmi. 

- w miarę potrzeb korzystać ze środków ochrony osobistej (rękawice gumowe, 

maseczki, przyłbice, fartuchy). 

 

• Jeśli pracuje poza salą zabaw dzieci ma obowiązek: 

- nie stykania się bez wyraźnej potrzeby z osobami pracującymi bezpośrednio z 

dziećmi na Sali, a jeśli jest to konieczne utrzymuje odpowiedni dystans społeczny; 

- utrzymywania dystansu społecznego- co najmniej 1,5 m od innych osób; 

- utrzymywania w czystości i dezynfekowania pomieszczeń przedszkolnych (toaleta, 

korytarz, szatnia oraz drzwi, klamki, kontakty i okna ) co najmniej 2 razy dziennie; 



- dodatkowo dezynfekowania toalet po każdorazowym korzystaniu z nich przez 

dzieci; 

- przywożenia na wózku kelnerskim posiłków przed salę, w której znajdują się dzieci i 

odbierania brudnych naczyń po posiłku oraz przekazywanie ich do zmywalni celem 

umycia i dezynfekcji; 

- ograniczenia do niezbędnego minimum kontaktów ze współpracownikami; 

- pracownicy powyżej sześćdziesiątego roku życia mogą pracować wyłącznie w 

sposób wykluczający ich z kontaktu z dziećmi; 

- po zakończeniu zajęć i opuszczeniu sal zabaw przez dzieci wyznaczony opiekun ma 

obowiązek wietrzenia  sal przez co najmniej 20 minut oraz dezynfekcji  klamek i 

podłóg. 

- korzystania ze środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawice gumowe, 

fartuchy); 

 

3. Nauczyciel przedszkola jest zobowiązany do: 

• Pracy zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora placówki; 

• Odnotowywać godziny przyjścia i wyjścia dziecka do i z przedszkola; 

• Ustalenia z rodzicami drogi szybkiego kontaktu; 

• Przestrzegania zasad zachowania dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m od 

innych osób; 

• Prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi; 

• Ograniczania kontaktów skracających dystans społeczny zarówno z dziećmi, jak i 

pracownikami; 

• Przypominania dzieciom o zasadach zachowania higieny przebywania z osobami 

trzecimi; 

• Częstego mycia rąk organizowanego dla wszystkich dzieci; 

•  Monitorowania samopoczucia i stanu zdrowia dzieci, którymi się opiekuje; 

• Zgłaszania dyrektorowi niepokojących objawów dotyczących stanu zdrowia dzieci; 

• Nadzorować pracę opiekuna przedszkolnego dotyczącą przestrzegania higieny i 

utrzymywania we właściwym stanie sanitarnym pomieszczenia, w którym przebywają 

dzieci; 

• Wychodzenia z dziećmi na boisko Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2  z 

zachowaniem reżimu sanitarnego – dystansowanie się  do odległości co najmniej 

1,5m; nie korzystanie ze sprzętów na terenie placu; 

• Nie organizowania żadnych wyjść poza teren placówki (spacerów, wycieczek). 

• Korzystania z niezbędnych środków ochrony osobistej  (rękawice gumowe, przyłbice, 

maseczki). 

• Nauczyciele w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom angażowani są w cyklach 

tygodniowych (przez jeden tydzień pracuje dwóch nauczycieli w jednej grupie). 

 

4. Pracownicy kuchni są zobowiązani do: 

• Korzystania z niezbędnych środków ochrony osobistej  (rękawice gumowe, przyłbice, 

maseczki, fartuchy). 



• Odbierania od dostawcy gotowych posiłków i przygotowywania ich dla opiekunów 

przedszkolnych do wydania; 

• Mycia i wyparzania naczyń stołowych przeznaczonych do posiłków dla dzieci w  

temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza; 

• Nie kontaktowania się z innymi pracownikami placówki (w szczególności 

nauczycielami i opiekunami przedszkolnymi bezpośrednio pracującymi z dziećmi)  

z wyłączeniem sytuacji niezbędnych, podczas których będą zachowywali dystans 

społeczny – 1,5 m. 

 

5. Osoby zajmujące się dostarczaniem posiłków – catering. 

• Przywożą posiłki w odpowiednich pojemnikach i przekazują je pracownikom 

kuchni z zachowaniem dystansu społecznego- 2 m; 

• Są wyposażone w środki ochrony osobistej (maseczki i rękawice gumowe); 

• Odbierają pojemniki w analogiczny sposób; 

• Ograniczają kontakty do niezbędnego minimum dotyczącego przekazania 

posiłków; 

• Posiłki w odpowiednio zabezpieczonych pojemnikach dostarczane będą do 

budynku wejście bocznym bezpośrednio prowadzącym do pomieszczeń 

kuchennych; 

• Wszelkie kontakty z firmą cateringową mają odbywać się elektronicznie. 

 

6. Dyrektor: 

• Organizuje szkolenie pracowników w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa 

w szczególnych warunkach wynikających z przepisów zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku 

zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego; 

• Przygotowuje procedury dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi w 

przedszkolu w okresie epidemii i zobowiązuje wszystkich pracowników do 

zapoznania się z nimi i przestrzegania . Wymienione procedury wprowadza 

zarządzenie dyrektora  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. 

• Koordynuje działania wszystkich pracowników i nadzoruje przestrzeganie 

wprowadzonych ograniczeń i zmian w codziennej pracy; 

• Śledzi bieżące informacje przekazywane przez Głównego Inspektora Sanitarnego 

oraz Ministerstwo Zdrowia; 

• Organizuje izolatoria przeznaczone dla dzieci oraz pracowników na wypadek 

podejrzenia zachorowania na COVID-19. 

• Wprowadza ograniczenie możliwości przebywania w placówce osób trzecich bez 

jego zgody; 

• Wyznacza pracownika administracji do codziennego sporządzania listy osób 

przebywających na terenie placówki; 

• Sprawuje nadzór  nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki. 



 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 21 W RADOMIU 

 

1. Każdy pracownik ma obowiązek mierzenia sobie temperatury ciała co najmniej dwa 

razy dziennie. 

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów chorobowych nie powinien 

przychodzić do pracy i niezwłocznie powiadomić telefonicznie dyrekcję Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Radomiu. 

3. Jeśli objawy chorobowe wystąpią u pracownika w trakcie pracy należy go skierować 

do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium. 

4. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

oraz organ prowadzący. 

5. W placówce zarządza się natychmiastową dodatkową dezynfekcję pomieszczeń oraz 

sprzętów z których zakażony pracownik przebywał. 

6. Wszyscy stosują się do zaleceń wydanych przez państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego na okoliczność mającą miejsce w placówce. 

7. Niezbędne numery telefonów, pod które należy zadzwonić w przypadku podejrzenia 

zakażenia: 

Powiatowa stacja sanitarno – epidemiologiczna w Radomiu: tel. : 48 345–15-89 

Organ prowadzący: 48 36 20 841 lub 48 36 20 348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

U DZIECKA  Z  PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W RADOMIU 

1. W przypadku stwierdzenia  objawów zakażenia chorobową u dziecka należy wykonać 

następujące czynności: 

• Nauczyciel separuje dziecko z objawami od reszty grupy 

• Wysyła opiekuna przedszkolnego do pomieszczenia, w którym znajduje się 

odzież ochronna w celu założenia jej 

• Przebrany w odzież ochronną opiekun zabiera dziecko do izolatki  

• Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora (telefonicznie lub za 

pośrednictwem innego pracownika) 

• Kolejne czynności wykonuje dyrektor: 

- powiadamia rodziców; 

- powiadamia SANEPID; 

- powiadamia organ prowadzący 

• Wszyscy stosują się do zaleceń wydanych przez państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego na okoliczność mającą miejsce w placówce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 1 

……………………………………………………………………                                    Radom, dnia………………………………… 

(Nazwisko i imię rodzica składającego  oświadczenie) 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA O POTRZEBIE KORZYSTANIA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ DZIECKO  

W CZASIE EPIDEMII* 

Oświadczam, że: 

1. Nie mogę(możemy) zapewnić mojemu (naszemu) dziecku opieki z powodu 

wykonywania obowiązków zawodowych. Jednocześnie świadom odpowiedzialności 

oświadczam, że ja (my) jestem(jesteśmy) w chwili obecnej aktywni zawodowo.  
(Pierwszeństwo do korzystania z opieki przedszkolnej mają pracownicy służb medycznych, sanitarnych 

oraz mundurowych). 

2. Dziecko jest zdrowe i nie przejawia jakichkolwiek objawów infekcji. 

3. Ja i nikt z mojego (naszego) najbliższego otoczenia nie przebywa na kwarantannie ani 

w izolacji z powodu zagrożenia zachorowaniem lub kontaktu z osobami 

zainfekowanymi COVID – 19.  

4. O wszelkich zmianach w stanie zdrowia mojego dziecka lub osób z najbliższego 

otoczenia związanych z COVID-19 powiadomię (powiadomimy)dyrekcję Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Radomiu celem podjęcia właściwych kroków 

sanitarnych i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do placówki oraz 

jej pracownikom. 

5. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała u mojego dziecka. 

6. Zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich reżimów sanitarnych ustalonych przez 

dyrekcję Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Radomiu. 

7. Jestem świadomy, że w przedszkolu mogą być używane środki dezynfekcyjne mogące 

wywoływać lub wzmagać reakcje alergiczne. 

 

                                                                                     …………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                               (Podpis(y) rodzica(ów), opiekuna(ów) prawnego(ych) 

*Podstawą prawną do sporządzenia niniejszego oświadczenia jest: 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 

- Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 

form wychowania przedszkolnego 



Zał. Nr 2 

 

……………………………………………………………………                                    Radom, dnia………………………………… 

(Nazwisko i imię rodzica składającego  oświadczenie) 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO PRACY  

W CZASIE EPIDEMII* 

Oświadczam, że: 

1. Jestem zdrowa i nie przejawiam jakichkolwiek objawów infekcji. 

2. Ja i nikt z mojego  najbliższego otoczenia nie przebywa na kwarantannie ani w izolacji 

z powodu zagrożenia zachorowaniem lub kontaktu z osobami zainfekowanymi  

COVID – 19.  

3. O wszelkich zmianach w stanie zdrowia mojego lub osób z najbliższego otoczenia 

związanych z COVID-19 powiadomię dyrekcję Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2  

w Radomiu celem podjęcia właściwych kroków sanitarnych i zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do placówki oraz innym pracownikom. 

4. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała. 

5. Zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich reżimów sanitarnych ustalonych przez 

dyrekcję Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Radomiu. 

6. Jestem świadoma, że w budynku mogą być używane środki dezynfekcyjne mogące 

wywoływać lub wzmagać reakcje alergiczne. 

 

 

 

                                                                                     …………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                               (Podpis(y) rodzica(ów), opiekuna(ów) prawnego(ych) 

*Podstawą prawną do sporządzenia niniejszego oświadczenia jest: 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 

- Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 

form wychowania przedszkolnego 

 

 


