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Procedury funkcjonowania  dziecka w oddziałach przedszkolnych w Szkole 

Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi. 
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I.    Postanowienia ogólne. 
 

1. Od dnia 18 maja 2020 r. w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 50 prowadzi 

się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz zabawy dydaktyczne w godzinach 7.00 – 17.00 

2. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący  ograniczył  liczebność grupy  

przedszkolnej do 10 dzieci w oddziale (w SP50),  w uzasadnionych przypadkach za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż 2, (minimalna 

przestrzeń  do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w Sali nie może być mniejsza niż 4 

m
2  

na 1 dziecko i każdego opiekuna..  

3. W pierwszej kolejności z pobytu w oddziale przedszkolnym powinny skorzystać te dzieci,  

których  rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo 

mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników   

handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem,   

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wg wytycznych organu nadrzędnego.) 

4. W pierwszym dniu przybycia dziecka do oddziału przedszkolnego rodzic przynosi (lub 

wypełnia na miejscu) druk zapoznania się z procedurami oraz wyrażenie zgody na pomiar 

temperatury ciała u dziecka. 

5. Na terenie szkoły nie przebywają osoby z zewnątrz niebędące pracownikami. 

 

II.   Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.  

1. Przyprowadzanie dzieci do oddziału przedszkolnego odbywać się będzie w godzinach: 

7.00 – 8.00 

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

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i 

ich rodziców wynoszący min. 2 metry. 

3. Wchodząc do przedszkola opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki 

do dezynfekcji są udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu, niedostępnym dla 

dzieci) Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust. 

4. Do oddziału przedszkolnego  może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz bez objawów chorobowych: kaszel, 

katar, gorączka, 

5. Obowiązuje zakaz przebywania w szkole osób  poza dziećmi i personelem. Rodzic 

przekazuje dziecko pracownikowi szkoły: pomocy nauczyciela  lub nauczycielce,   



w drzwiach wejściowych do szatni. Dziecko  nie powinno  zabierać ze sobą żadnych 

przedmiotów lub zabawek. 

6. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym 

zaraz po przybyciu do szkoły.  

7. Dziecko samodzielnie lub z pomocą przebiera się, wchodzi do łazienki, myje ręce zgodnie 

z instrukcją, wyciera w ręcznik papierowy i wchodzi do swojej sali. 

8. Przy odbiorze dziecka, rodzic prosi swoje dziecko przez wideofon i czeka na nie  

w poczekalni. 

   

9. Zadania rodzica: 

a) aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole, rodzic 

przekazuje dyrektorowi poprzez dziennik elektroniczny lub w systemie 

ankietowym, istotne informacje o stanie jego zdrowia,  

b) zaopatrzy swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi  

do i z placówki, 

c) przyprowadza do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych, 

d) nie posyła dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się  

do zaleceń służb sanitarnych i lekarza, 

e) rodzic wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów czy zabawek, 

f) regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla,  

że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem 

 i nie podawać ręki na powitanie, 

g) zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania  

czy kasłania.  

III.   Procedura pracy personelu oddziałów przedszkolnych  z dziećmi.  

1. Z grupą dzieci pracuje ogółem 2 nauczycieli i 2 pomoce nauczyciela/woźne. Nauczyciele 

 i pomoce zmieniają się  w ramach pracy zmianowej. 

2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

szkoły wynoszący 1,5 m.  

3. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce  

i dlaczego zostały wprowadzone. Nie organizują wyjść poza teren placówki, np. spaceru  

do parku. 

4. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Organizują pokaz 

właściwego mycia rąk. Przypominają  zasady i dają przykład. 

5. Unikają organizowania większych skupisk dzieci podczas zabaw. 

6. Personel zwraca  uwagę i  kładzie  szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną. 

7. Nauczyciele i pomoce nauczyciela pracują według ustalonego harmonogramu. 

              Podczas sprawowania opieki unika się rotacji pracowników. 

8. Grupy nie spotykają się ze sobą i mają odrębne godziny wyjść do stołówki i na  plac 

zabaw. 

 

IV.   Procedura funkcjonowania sal przedszkolnych i łazienek dzieci.  
 

1. W sali oddziału przedszkolnego przebywa maksymalnie 10 dzieci. 

2. Z sal A4 i A-5 usunięte są zabawki, których nie można szybko dezynfekować oraz 

wykładziny dywanowe. 



3. Salę należy wietrzyć co  godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć. Prowadzić  gimnastykę  przy otwartych oknach. 

4. Częstotliwość mycia rąk dzieci i personelu: po wejściu do sali, przed śniadaniem,  

po śniadaniu, po zajęciach dydaktycznych, po powrocie z placu zabaw, przed obiadem,  

po obiedzie i według potrzeb. 

V.  Procedura postepowania  w  szatni. 
 

1. Przy wejściu do poczekalni szkolnej, umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk.  

Do korzystania zobligowani są  wszyscy dorośli.  

2. W szatni może przebywać tylko jedna grupa dzieci.  

3. Podczas ubierania się dzieci w szatniach do wyjścia na dwór, pomaga woźna, dozoruje 

szatnie, pomaga dzieciom w ubieraniu się, w momencie opuszczenia szatni, nadzoruje 

bezpieczne wyjście  dzieci na plac zabaw. 

 
VI.    Procedura korzystania z placu zabaw. 
 

1. Nauczyciel przypomina dzieciom o bezpiecznym korzystaniu ze sprzętów terenowych                                

i ustala z dziećmi zasady bezpiecznej zabawy. 

2. Pod opieką nauczyciela dzieci korzystają z istniejących na terenie szkolnym placów zabaw 

(każda grupa osobno). 

3. Nauczyciel jest zobowiązany do organizowania oraz kontroli zabaw dziecięcych zgodnie   

z przeznaczeniem sprzętu terenowego i terenu placu zabaw. 

4. W czasie całego pobytu na placu zabaw przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwać 

nad bezpieczeństwem dzieci, jego cała uwaga skupiona jest na dzieciach, które przebywają    

w bezpiecznej odległości. 

5. Podczas pobytu na placu zabaw dziecko może korzystać z toalety, która jest w budynku,  

tylko pod  opieką nauczyciela  lub woźnej. 

 

VII.   Procedura korzystania ze stołówki szkolnej. 
 

1. Z żywienia przygotowanego przez pracowników stołówki, korzystają wszystkie dzieci 

uczęszczające do oddziału przedszkolnego, Dziecko nie może wnosić własnego 

pożywienia. 

2. Śniadania dla grup: 8.30;  9.00. 

Obiady dla grup: 12.30; 13.00. 

3. Posiłki spożywane w stołówce będą wydawane zmianowo i zorganizowane tak, aby każde 

dziecko   siedziało przy osobnym stoliku. 

4. W stołówce szkolnej dzieci pozostają pod opieką nauczyciela/pomocy nauczyciela. 

5. Po każdym posiłku blaty stolików i poręcze krzeseł będą dezynfekowane przez 

pracowników obsługi. 

 

VIII.  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia   

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 u dziecka. 
 

1. Dyrektor wyznaczył i przygotował pomieszczenie – gabinet profilaktyki - wyposażony w 

środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować 

dziecko w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Po zauważeniu symptomów choroby np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie wyznaczona 

osoba (pomoc nauczyciela) niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do sali izolacji - gabinetu 

profilaktyki, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, 



fartuch ochronny).  Wyznaczona osoba pozostaje z dzieckiem, zachowując bezpieczną 

odległość, do momentu odebrania dziecka przez rodziców. 

3. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji dyrektora szkoły i przeprowadza pozostałe 

dzieci do innego wyłączonego z użytkowania na ten czas pomieszczenia – do sali A-3. 

4. Dyrektor szkoły zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach i podejrzeniu wystąpienia na terenie 

placówki zachorowania na COVID-19. 

5. O zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych dzieci. 

6. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko, są jak najszybciej dezynfekowane. 

 

 
 

IX.  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 

koronawirusem lub  zachorowania na COVID-19 u  personelu szkoły. 
 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić tylko zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W szkole organizuje się pomieszczenie z dostępnymi środkami ochrony osobistej i 

płynami dezynfekującymi w sali A-2. 

3. W przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych u pracownika szkoły, zostanie on 

odizolowany od pozostałych  i umieszczony w sali A-2. Zostanie powiadomiona właściwa 

stacja sanitarno-epidemiologiczna. 

4. Wdrożenie dodatkowych środków ochrony, stosowanie dodatkowych procedur będzie 

zależne od wskazań  i zaleceń właściwego inspektora sanitarnego. 

5. Wszyscy pracownicy mają obowiązek bieżącego śledzenia informacji GIS i Ministra Zdrowia 

dostępnych na odpowiednich stronach WWW 

Ważne telefony: 

Kontakt społeczeństwa z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie (PSSE) 

realizuje się w następujący sposób: 
W godzinach pracy PSSE w dni robocze od poniedziałku do piątku od 08:00 do 15:35 poprzez: 

a)      telefon do kancelarii PSSE: 22-310-79-00, fax 22-310-79-01; 

b)      e-mail: kancelaria@pssewawa.pl; 

c)      elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP): http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-

spraw/profil-urzedu/0136sgqnu2; 

Po godzinach pracy PSSE od 15:35 do 08:00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy poprzez: 

a)     e-mail:kancelaria@pssewawa.pl; 

b)      elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP): http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-

spraw/profil-urzedu/0136sgqnu2; 

WSSE w Warszawie ul. Żelazna 79 22 620 37 19 wew. 500  poza godz. pracy  502 171 171 

800190 590 – Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie   

22 523 88 80 - Infolinia dla osób przyjeżdżających zza granicy.   

 

 

X.  Procedura działań personelu pomocniczego. 

A.  Żywienie 
1. Kierownik żywienia jest odpowiedzialny za zaopatrzenie szkolnej kuchni, organizuje 

jej pracę. Jest łącznikiem między dostawcami a kuchnią.  Dba o zachowanie 

dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach. Nie może 

kontaktować się  

z dziećmi i personelem przebywającym w salach. 

2. Pracownicy kuchni muszą myć ręce: 

 Przed rozpoczęciem pracy; 

mailto:kancelaria@pssewawa.pl
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/0136sgqnu2
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/0136sgqnu2
mailto:kancelaria@pssewawa.pl
tel:22%20620%2037%2019
tel:502%20171%20171


 Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

ugotowana, upieczona, usmażona; 

 Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną; 

 Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami; 

 Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; 

 Po skorzystaniu z toalety; 

 Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 

 Po dotykaniu twarzy- oczu, ust , nosa  oraz głowy – włosów, uszu.  

 Po jedzeniu, piciu  

 Po kontakcie z pieniędzmi, telefonem.  

3. Dodatkowo stosowanie maseczek lub przyłbic  przy przygotowaniu potraw surowych, 

nieprzetworzonych.  

4. Wielorazowe naczynia i sztućce wyparzane są w specjalnym urządzeniu do 

wyparzania.  

5. Mycie i dezynfekcja urządzeń kuchennych, kranów, klamek przed rozpoczęciem 

procedury przygotowania  żywności. 

6. Monitorowanie czynności mycia i dezynfekcji.  

7. Rejestrowanie na karcie HACCP wykonanie  prac  (zapisy), ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości,  dezynfekowania powierzchni   

w pomieszczeniach kuchni.  

 

B. Pracownicy obsługi.  
1. Monitorują każdego dnia codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, i powierzchni płaskich, w tym blatów  

w salach  i pomieszczeniu spożywania posiłków, klawiatury, włączników.  

2. Rejestrują na karcie ewidencji sprzątania wykonane  prace porządkowe (zapisy),  

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości,  dezynfekowania 

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

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

posiłków. 

3. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – sprawdzają i naklejają  plakaty  

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje  

do dezynfekcji rąk. 

4. W stołówce szkolnej dezynfekują blaty stolików: przed śniadaniem i po, przed 

obiadem 

 i po. Myją blatów stolików i poręczy krzeseł: po posiłkach i według potrzeb oraz 

dezynfekują podłogi. 

5. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,  

np. pluszowe zabawki, dywany i inne. 

6. Dezynfekują po zabawie (poza salą zabaw dzieci) wykorzystywane  przybory 

sportowe,  np. piłki, skakanki, obręcze,   

7. Codziennie dezynfekują sprayem lub myją detergentem zabawki poza salą.  

8. Dozorują wyjścia dzieci na plac zabaw i pomagają w ubieraniu się. Nadzorują 

bezpieczne wyjście dzieci na plac zabaw. 

9. Mają obowiązek umyć środkami antybakteryjnymi sprzęt zgromadzony na placu 

zabaw przed wyjściem dzieci na plac. Sprzęt, którego nie da się skutecznie 

zdezynfekować, będzie wyłączony z zabaw. 

10. Myją podłogi z użyciem środka dezynfekcyjnego: 1× dziennie  po wyjściu dzieci. Myją 

podłogi  z użyciem detergentu według potrzeb.  



11. Myją krany i ubikacje z zastosowaniem detergentów –  po skorzystaniu dziecka  

z łazienki. Dezynfekcja co najmniej raz dziennie.  

12. Monitorują mycie szatni/dwa razy dziennie/ oraz dezynfekcję klamek, wtyczek itp.  

13. Konserwator  dokonuje czynności zawodowych w izolacji od kuchni i personelu 

opiekującego się  dziećmi przedszkolnymi. Każdorazowo po wejściu do pomieszczeń 

przedszkolnych dezynfekuje ręce. Dokonuje mycia i dezynfekcji bramy, furtek 

przedszkolnych, poręczy, 2 razy dziennie: przed przyjściem i po przyjściu dzieci  

do szkoły. 

 

 

 

                                                  Bozena Ragus  

           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 

 

 

 

 

 

 

 


