
Załącznik do zarządzenia nr 19/2019/2020 z dnia 28.08.2020 r. 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

W ŁOBZOWIE 

 

Procedury obowiązujące podczas uczęszczania dzieci do przedszkola 

dla grup: 3 i 4 – letniej oraz 5 i 6 - letniej.  

Zajęcia grup będą odbywać się w pomieszczeniach przedszkola  

(parter - sala 8 i 1) 

 

1. Wejście do budynku szkolnego. 

Grupa 3, 4 – latków:  

a) Dziecko wraz z rodzicem lub opiekunem wchodzi do przedszkola wejściem od 

wschodniej strony budynku do szatni, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk przez 

rodzica środkiem dezynfekującym, znajdującym się przy wejściu do budynku, 

stosując się do instrukcji. Rodzic musi być w maseczce. 

b) W szatni rodzic pomaga dziecku w przebraniu się. Dziecko jest odbierane od rodzica 

przez nauczyciela lub pomoc nauczyciela. 

c) W szatni może przebywać jednocześnie dwoje dzieci, każde z jednym rodzicem lub 

opiekunem. 

d) Dziecko do przedszkola przyprowadza jeden rodzic lub opiekun do godz. 8:30. 

 

Grupa 5, 6 – latków:  

a) Dziecko wraz z rodzicem lub opiekunem wchodzi do przedszkola od strony 

północnej budynku, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk przez rodzica środkiem 

dezynfekującym, znajdującym się przy wejściu do budynku, stosując się do 

instrukcji. Rodzic musi być w maseczce. 

b) Zaraz przy wejściu dziecko od rodzica odbiera woźna lub pomoc nauczyciela, która 

idzie z dzieckiem do szatni i pomaga mu w przebraniu się. Po zaprowadzeniu 

dziecka do sali przez woźną lub pomoc nauczyciela, rodzic opuszcza szkołę 

drzwiami od strony południowej. 

c) Rodzice zobowiązani są do utrzymania w szatni dystansu społecznego min. 1,5 m. 

d) Dziecko do przedszkola przyprowadza jeden rodzic lub opiekun do godz. 8:30. 

 

2. Przebywanie dzieci w przedszkolu. 

a) Dzieci po przyjęciu do grupy oraz kilkakrotnie w ciągu dnia dokładnie myją ręce, 

szczególnie przed posiłkiem, po korzystaniu z toalety, po powrocie ze spaceru              

i placu zabaw. Po każdym skorzystaniu z toalety sprzątaczka dezynfekuje 

pomieszczenie.  



b) Dezynfekowane są również sprzęty na placu zabaw. 

c) Nauczyciele systematycznie przeprowadzają rozmowy przypominające o zasadach 

higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. 

d) Dzieci przebywają w sali bawiąc się i ucząc w bezpiecznych odległościach od 

siebie. Korzystają z własnych przyborów oraz pomocy dydaktycznych, zabawek        

i materiałów wyznaczonych przez nauczyciela, które są jednorazowe lub możliwe 

do zdezynfekowania. 

e) Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych 

oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.  

f) W grupach młodszych nie będzie odbywał się odpoczynek na leżakach.  

g) Podczas opuszczania sali przez dzieci (na posiłki, spacer w pobliżu szkoły czy 

wyjście na plac zabaw), biurka, ławki, krzesła, zabawki, środki dydaktyczne, 

klamki, włączniki światła są dezynfekowane.  

h) Sala jest wietrzona raz na godzinę.  

 

3. Odbieranie dzieci z przedszkola.  

Grupa 3, 4 – latków:  

Z przedszkola dziecko odbiera jeden rodzic lub opiekun. Rodzic lub opiekun wchodzi 

do szatni i dzwoni dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach prowadzących do 

przedszkola. Nauczyciel przyprowadza i przekazuje dziecko czekającemu rodzicowi 

lub opiekunowi. 

  

Grupa 5, 6 – latków:  

Z przedszkola dziecko odbiera jeden rodzic lub opiekun. Woźna przekazuje informację 

pomocy nauczyciela, która zaprowadza dziecko do szatni, pomaga mu się ubrać                  

i przyprowadza je do czekającego rodzica. Następnie przekazuje dziecko rodzicowi lub 

upoważnionemu opiekunowi.  

 

4. Przebywanie dzieci na jadalni. 

Dzieci spożywają posiłki przygotowane przez personel kuchenny. Przed wejściem na 

stołówkę obowiązkowo myją ręce. Posiłki są przygotowane i rozłożone na 

poszczególnych stolikach, zachowując odległość co „drugie miejsce”. Personel 

kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi. Po zjedzeniu posiłku dzieci opuszczają jadalnię. 

Obsługa zbiera zastawę stołową, którą myje oraz wyparza, przygotowując się do 

kolejnego wydania posiłków. Stoliki i krzesełka, oprócz standardowego mycia, są 

również dezynfekowane.  

 

5. Obowiązki pracowników dydaktycznych. 

a) Nauczyciel podczas przyjścia do budynku i podczas zajęć może używać maseczki lub 

przyłbicy oraz rękawiczek jednorazowych. 

b) Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w przedszkolu w związku z zagrożeniem 

zakażenia koronawirusem. 

c) Dba o higienę rąk – często myje je mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka 

okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

d) Niezwłocznie informuje dyrektora o złym samopoczuciu własnym lub dziecka 

znajdującego się pod jego opieką. 



e) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pozostaje w domu i zawiadamia        

o tym fakcie dyrektora placówki. 

f) Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny między sobą. 

 

6. Przyjmowanie towaru (surowców na posiłki ) do szkoły. 

a) Towar do szkoły dostarczają wcześniej ustaleni dostawcy. Po przywiezieniu towaru 

jest on odbierany przez intendentkę z zachowaniem środków ostrożności (dostawca 

nie wchodzi na teren szkoły, nie kontaktuje się fizycznie z intendentem). 

 

7. Podejrzenie u dziecka choroby. 

W przypadku podejrzenia u dziecka choroby, niezwłocznie zawiadamiani są rodzice, 

którzy mają obowiązek przyjechać i odebrać dziecko. Dziecko na czas oczekiwania na 

rodzica lub opiekuna przebywa wraz z drugim nauczycielem w osobnym 

pomieszczeniu. Po odebraniu dziecka przez rodzica, całe pomieszczenie jest 

dezynfekowane przez sprzątaczkę. 

 

 

 

 

         

 


