
PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W SAMORZĄDOWYM 

PRZEDSZKOLU NR 135 IM. KSIĘCIA KRAKA W KRAKOWIE W ZWIĄZKU  

Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19. 

 

Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i bezpośredniej stałej opieki nad 

nimi podczas pobytu w Samorządowym Przedszkolu Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie od 

momentu podjęcia nad nim opieki przez nauczyciela do momentu odbioru z Przedszkola. 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są: wszyscy pracownicy Przedszkola, Dyrektor oraz 

Rodzice. 

1. Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie sprawuje opiekę nad 

dziećmi w grupach, których liczba nie przekracza maksymalnie 12 dzieci. Minimalna 

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

4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. 

2. Na podstawie wytycznych GIS oraz dokonanych obliczeń do Samorządowego 

Przedszkola Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie można przyjąć 44 dzieci.  

3. W pierwszej kolejności z Przedszkola powinny korzystać te dzieci, których rodzice są 

pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu  

i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci rodziców, którzy nie mają 

możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Dzieci będą przyjmowane według 

odrębnie przygotowanych kryteriów opracowanych zgodnie z wytycznymi 

przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. 

4. Kryteria przyjmowania dzieci do Samorządowego Przedszkola Nr 135 im. Księcia Kraka 

w Krakowie: 

1) Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego do  naszego Przedszkola może zostać przyjętych 44 dzieci  

( 1 dziecko na 4 m 2). Przepis ten obowiązuje do odwołania. 

2) Na stronie internetowej Przedszkola znajduje się załącznik nr 1 – oświadczenie 

o zatrudnieniu, który należy pobrać, uzupełnić i odesłać drogą mailową  

do środy 13 maja do godziny 9.00.  Wypełnienie i odesłanie oświadczenia przez 

obojga rodziców, jest warunkiem rozpatrzenia przyjęcia dziecka do przedszkola 

od dnia 18 maja 2020 r. 

3) Również na stronie internetowej Przedszkola znajduje się załącznik nr 2 -  

oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka  

oraz załącznik nr 3 – oświadczenie o zapoznaniu się z wytycznymi 

przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w związku  

z otwarciem przedszkoli oraz z treścią obowiązującej w tut. Przedszkolu 

Procedurą Bezpiecznego Pobytu Dziecka w Samorządowym Przedszkolu   

Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie w związku z zapobieganiem, 



przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które też należy wydrukować, 

wypełnić, złożyć stosowne podpisy i odesłać drogą mailową do środy  

13 maja do godz. 9.00 na adres: sekretariatp135@edukonekt.pl 

4) W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących  

w systemie ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracownicy handlu oraz 

pracownicy zakładów wspomagających walkę z koronawirusem. 

5) Rodzice, których jedno z dzieci uczęszcza do żłobka, zobowiązani są do 

dostarczenia zaświadczenia  (skan przesłany pocztą elektroniczną), że od  

18 maja to dziecko będzie przyjęte. Na tej podstawie dziecko przedszkolne 

będzie podlegać przyjęciu do Przedszkola. 

6) O przyjęciu do Przedszkola oprócz w/w kryteriów będzie decydowała kolejność 

zgłoszeń przysłanych drogą elektroniczną (zgłoszenie ma zawierać komplet 

załączników). 

7) Przyjęciu do Przedszkola nie będą podlegać dzieci pracowników 

przebywających na opiece nad dzieckiem zdrowym oraz urlopie rodzicielskim 

czy wychowawczym udzielonym na kolejne dziecko w rodzinie. 

5. Zasady przebywania rodziców i opiekunów prawnych dzieci na terenie przedszkola  

w trakcie przyprowadzania i odprowadzania dzieci: 

1) do przedszkola przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe; 

2) zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające  

na kwarantannie; 

3) osoby przyprowadzające dziecko do Przedszkola są obowiązane mieć zasłonięte 

usta i nos, oraz posiadać założone rękawiczki ochronne; 

4) przed wejściem na teren Przedszkola rodzic/opiekun prawny zobowiązany  

jest przeprowadzić dezynfekcję rąk; 

5) rodzic/opiekun prawny przekazuje dziecko pod opiekę personelowi Przedszkola 

w przedsionku przedszkola, po wcześniejszej sygnalizacji dzwonkiem – 

podobnie przy odbiorze; 

6) rodzic zobowiązany jest zachować dystans od osoby przyjmującej dziecko 

minimum 2 m; 

7) w przedsionku Przedszkola może przebywać tylko jeden rodzic/opiekun prawny 

z dzieckiem, pozostali przebywają poza budynkiem przedszkola zachowując 

bezpieczną odległość; 

8) pracownik przyjmujący dziecko mierzy dziecku temperaturę w obecności 

rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku podwyższonej temperatury  

lub widocznych objawów chorobowych (kaszel, katar, trudności  

z oddychaniem, rozpalona/zaczerwieniona twarz), dziecko nie zostanie przyjęte 

do Przedszkola; 

9) rodzic, który przyprowadza dziecko do przedszkola jest zobowiązany podać 

aktualny numer telefonu, pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych 

przypadkach; 
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10) osoba odbierająca dziecko ubrana jest w środki ochrony osobistej takiej, jak 

maseczka lub przyłbica oraz rękawiczki. 

6. Zasady przebywania dzieci na terenie Przedszkola: 

1) dzieci przyprowadzane są do godziny 8.30., po jej upływie Przedszkole zostanie 

zamknięta w celu wykonania niezbędnych czynności dezynfekcyjnych  

i ponownie otworzone od godz.12.30 do 13.00 oraz od 14.45 do 16.30 w celu 

odbioru dzieci z Przedszkola – poza wyznaczonymi powyżej godzinami 

Przedszkole będzie zamknięte; 

2) dziecko nie może przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek; 

3) po odebraniu dziecka przez pracownika Przedszkola dziecko przebiera  

się w szatni i myje pod nadzorem ręce; 

4) dziecko w czasie pobytu w przedszkolu objęte jest stałym dozorem i opieką 

nauczyciela oraz pomocy nauczyciela; do grupy przypisani są na stałe ci sami 

opiekunowie; 

5) zajęcia w danej grupie wychowawczej są organizowane zawsze w tej samej sali; 

6) dzieci w Przedszkolu bawią się tylko zabawkami, które są możliwe  

do dezynfekcji; 

7) nauczyciele pilnują, aby dzieci nie brały do ust zabawek, a jeżeli to zrobią 

poddają zabawkę myciu lub dezynfekcji; 

8) sala, w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę,  

w czasie przerw w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć; 

9) dziecko, które korzysta z toalety pod nadzorem nauczyciela myje ręce zgodnie 

z umieszczoną przy umywalkach instrukcją; 

10) sprzęty na placu zabaw są myte lub dezynfekowane każdego dnia  

po zakończonej zabawie, korzystać z niego może tylko jedna grupa 

jednocześnie 

11) jeżeli podczas zajęć opiekę sprawuje więcej niż jeden opiekun powinni  

oni zachować od siebie dystans społeczny minimum 1,5m.; 

12) jeżeli dziecko lub pracownik wykazują objawy chorobowe (wysoka temperatura 

ciała, kaszel, trudności z oddychaniem, rozpalona/zaczerwieniona twarz), 

umieszczani są w osobnym pomieszczeniu zwanym izolatką pod opieką 

wyznaczonego pracownika; jednocześnie następuje natychmiastowe 

wdrożenie procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania  na COVID-19; 

13) w przypadku podejrzenia zachorowania dziecka musi nastąpić natychmiastowa 

jego izolacja oraz musi zostać poinformowany rodzic/opiekun prawny  

i dyrektor Przedszkola; 

14) dyrektor w konsultacji z organem prowadzącym i rodzicem/opiekunem 

prawnym może wezwać zespół ratownictwa medycznego; 

15) nauczyciele codziennie przed zajęciami pokazują dzieciom jak prawidłowo myć 

ręce i pilnują, aby dzieci robiły to dokładnie i często. 



 

7. Organizacja żywienia: 

1) personel kuchenny zachowuje warunki higieniczne wymagane przepisami 

prawa dotyczącymi funkcjonowania żywienia zbiorowego; 

2) zasady dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego pracowników kuchni – 

odległość stanowisk pracy minimum 1,5 metra, środki ochrony osobistej 

(fartuchy, przyłbice, rękawiczki), płyny dezynfekujące do czyszczenia 

powierzchni i sprzętów; 

3) zachowanie wysokiej higieny – mycie i dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców; 

4) mycie naczyń oraz sztućców w zmywarce z dodatkiem detergentu  

w temperaturze minimum 60 stopni; 

5) mycie i dezynfekowanie wózków, na których przewożone są posiłki do sal; 

6) dzieci jedzą posiłki o wyznaczonych godzinach, każda grupa w swojej sali; 

7) po spożyciu posiłków klamki do drzwi oraz stoły są dezynfekowane; 

8) podczas pobytu w Przedszkolu dzieci nie korzystają ze wspólnych źródeł wody 

pitnej; 

9) personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi  

ani personelem sprawującym opiekę nad dziećmi; 

8. Każdy pracownik wyposażony jest w środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, 

maseczki na usta i nos lub przyłbice, fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie 

konieczności, np. przeprowadzanie zabiegów higienicznych u dziecka, adekwatnie do 

aktualnej sytuacji); 

9. W okresie trwania stanu epidemii zawieszone są wszystkie wyjścia po za teren 

Przedszkola. 

10. Na terenie Przedszkola rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje 

wskazujące prawidłowe postępowania, a także numery alarmowe. 

11. W Przedszkolu dostępny jest numer telefonu komórkowego do dyrektora  

oraz przedstawiciela organu prowadzącego, pod które nauczyciel może zadzwonić  

w nagłych sytuacjach nie objętych procedurą. 

Opracowano na podstawie:  

1.Wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego Ministerstwa Zdrowia ,Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

2.Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

                                                                         Jolanta Gorlewicz-Bąk 

                                                                                      Dyrektor 



                                                    Samorządowego Przedszkola Nr 135 im. Księcia Kraka 

                                                                                     w Krakowie 

 


