
 ZARZĄDZENIE NR 1 /2021/ 2022 

 Dyrektora Przedszkola  nr 1 „Bajka” w Myszkowie 

 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie:   wprowadzenia zmian do procedur 

 Bezpiecznego funkcjonowania Przedszkola nr 1 „ Bajka”  

w Myszkowie w okresie zagrożenia wystąpienia koronawirusa SARS-COV-2 lub 

zachorowania na COVID-19  

 

 

1. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

obowiązujące od 1 września 2021 r. 

2. wytycznymi przeciwepiedmicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego 

 z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów  przedszkolnych  w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 

dziećmi  w wieku do lat 3, wydanymi na podstawie art.8a ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 14 

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U z 2019 r. poz.59                       oraz 

z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) ( w załączeniu) 

§ 1.      
 

Wprowadza się do stosowania zmiany  do  Procedur Bezpiecznego funkcjonowania 

Przedszkola nr 1 „ Bajka” w Myszkowie w okresie zagrożenia wystąpienia koronawirusa 

SARS-COV-2 lub zachorowania na COVID-19 w § 5 pkt 13   

§ 2. 

w & 7 dodaje się punkt 2 w brzmieniu. 

„ Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

przedszkola. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park., las, 

tereny zielone, z zachowanie dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących 

 w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych 

przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. „ 

§ 3 

Traci moc zarządzenie nr 21/2019/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 

& 4 

Zaleca się pracownikom Przedszkola oraz rodzicom bieżące śledzenie informacji Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus ,  a także obowiązujących  przepisów prawa. 

 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom obsługi oraz dyrektorowi 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r.  Załączniki jak w treści. 
 

https://www.gov.pl/web/koronawirus


 

 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA 

PRZEDSZKOLA  Nr 1 „ BAJKA”   W  MYSZKOWIE 

W  OKRESIE  ZAGROŻENIA  WYSTĄPIENIA 

KORONAWIRUSA  SARS -Cov-2 LUB  

ZACHOROWANIA NA COVID -19 

 

 

 

PODSTAWA   PRAWNA: 

• Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 

2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. Poz. 322, 374 i 567) 

• Rekomendacje MEN 

• Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Postanowienia wstępne 
 

§ 1 

 

1. Procedura ma na celu: 

• zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i bezpośredniej stałej opieki nad nimi podczas 

pobytu w Przedszkolu Nr 1 „BAJKA” w Myszkowie    i po za nim od momentu podjęcia 

nad nimi opieki przez przedszkole do momentu odbioru     z przedszkola 

• postępowania w przypadku zagrożenia wystąpienia koronawirusa SARS–Cov–2 lub             

zachorowania na COVID - 19 wśród pracowników przedszkola oraz dzieci. 

2. Do przestrzegania procedury zobowiązani są : wszyscy pracownicy przedszkola, 

dyrektor oraz rodzice. 

 

Organizacja pracy przedszkola 
 

 

§ 2 

1. Od 1 września 2020r. do odwołania placówka pełni funkcje opiekuńcze-wychowawczo-

dydaktyczne w trybie stacjonarnym. 

2.  W sytuacji uzasadnionego zagrożenia covid 19 dyrektor może zawiesić działalność 

przedszkola lub poszczególnych grup i realizacja podstawy programowej będzie 

kontynuowana w trybie mieszanym bądź w  formie nauczania na odległość. 

3. Znając zagrożenie jakie niesie ze sobą koronawirus rodzic przyprowadza dziecko do 

placówki na własną odpowiedzialność. 

4. W sali w której przebywa grupa usunięte zostaną przedmioty i sprzęty których nie 

można skutecznie zdezynfekować. 

5. Przedszkole pracuje w trybie stacjonarnym realizująć funkcje opiekuńczo-

wychowawczo-dydaktyczne z dziećmi  w grupach, których liczba nie przekracza 

maksymalnie 25 dzieci. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla 

dzieci      

 w Sali nie może być mniejsza niż 1,5m2 na 1 dziecko . 

6. Rodzice zobowiązani są do podpisania oświadczenia oraz zgody na pomiar temperatury, 

które funkcjonuje aż do odwołania. - Zał. Nr 1, nr 2 

7. Wszyscy pracownicy placówki mają zapewnione środki ochrony indywidualnej takie 

jak rękawiczki, maseczki / przyłbice. 



8. Placówka wyposażona jest w środki dezynfekująco -czyszczące oraz dezynfekujące 

ręce. 

9. Przy głównym wejściu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk                   

  z którego zobligowane są skorzystać wszystkie osoby, które przyprowadzają dziecko 

oraz osoby które mają potrzebę wejścia na teren placówki (zgodnie z umieszczoną przy 

nim instrukcją). 

10. Dzieci przyprowadzane są do godziny 9.00 po jej upływie placówka zostaje  zamknięta 

dla osób z zewnątrz . Placówka jest poddawana dezynfekcji są dezynfekowane klamki                

  i poręcze. 

11. Dzieci odbierane są nie wcześniej niż po porze wydawania posiłku od godz. 13.00. 

 W sytuacjach kiedy rodzic z uprzedzeniem zgłosi  wychowawcy potrzebę odebrania 

dziecka wcześniej , dostaje taką możliwość. 

12. Rodzice/opiekunowie są zobligowani do przyprowadzania/odbierania dzieci zgodnie             

  z procedurą wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola, uwzględniając 

wskazane we wniosku czy deklaracji godziny pobytu dziecka. 

13. Dla pracowników przedszkola  w wyznaczonym pomieszczeniu jest dostępny 

termometr, aby mogli dobrowolnie przebadać temperaturę swojego ciała, 

pomieszczenie to traktowane jest również jako izolatka jeżeli dziecko lub nauczyciel, 

pracownik przedszkola  ma podejrzenia zarażenia (wysoka temperatura ciała, kaszel, 

trudności z oddychaniem, rozpalona / zaczerwieniona twarz). 

14. Na terenie placówki rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje wskazujące 

prawidłowe postępowania, a także numery alarmowe, numery przedszkola, organu 

prowadzącego oraz Sanepid. 

15. W placówce dostępny jest numer telefonu komórkowego do dyrektora oraz 

przedstawiciela organu prowadzącego pod które nauczyciel może zadzwonić w nagłych 

sytuacjach nie objętych procedurą. 

16. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi ani personelem ( personel 

obsługowy, nauczyciele). 

17. Przebywanie osób z zewnątrz ograniczone jest do koniecznego minimum z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności i procedur. 

 

 

Pracownicy Przedszkola 



§ 3 

1. Do pracy w Przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby ( pracownicy 

Przedszkola) bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W organizację  Przedszkola  są angażowani  wszyscy pracownicy bez względu na wiek 

(każdy pracownik posiada aktualne badania świadczące o gotowości do pracy)  

3. Pracownicy zostają zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej  –  

jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, płyn dezynfekujący a także 

fartuchy . Rekomenduje się aby wszyscy pracownicy powyżej 50 roku życia  stosowali 

wszystkie dostępne środki ostrożności podczas wykonywanej na terenie przedszkola 

pracy. 

4. W Przedszkolu dostępne są do wglądu instrukcje oraz wywieszone w pomieszczeniach 

sanitarnohigienicznych i przy dozownikach z płynem do dezynfekcji, plakaty 

dotyczące: 

a) zasad prawidłowego mycia rąk; 

b) skutecznej dezynfekcji rąk; 

c) prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek; 

   d) prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki. 

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci 

 

§ 4 

 

1. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola są zobowiązane mieć zasłonięte usta 

i nos oraz w przypadku opiekuna  rękawiczki ochronne lub dezynfekcja rąk. 

2. Dziecko powyżej 4 roku życia jest zobowiązane mieć dopasowaną do twarzy maseczkę 

lub inną osłonę nosa i ust. 

3. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na 

kwarantannie. 

4. Rodzic / opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przed 

przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzyć mu temperaturę i jeżeli jest ona 

wyższa niż 37,0 C zatrzymać dziecko w domu.  

5. Nauczyciel może wykonać weryfikację temperatury ciała za pomocą dostępnego                   

w placówce termometru. 



6. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka chorego lub wykazującego objawy choroby,      

     a także jeżeli dziecko lub jakikolwiek domownik jest objęty kwarantanną. 

7. Rodzic, który przyprowadza dziecko do przedszkola jest zobowiązany podać aktualny 

numer telefonu pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach. 

8. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej, nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia 

dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje 

lekarskie. 

9. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia m.in. ( kaszel, katar, wymioty, 

biegunka itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma 

obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe nie później niż 60 min. od 

otrzymania telefonu.         

     W trakcie oczekiwania na opiekuna dziecka, dziecko wraz z 

nauczycielem/pracownikiem przedszkola  przebywa /jest izolowane/ w wyznaczonym 

miejscu ( izolatce). 

10. W przypadku nieodebrania dziecka bądź braku możliwości skontaktowania się                   

  z rodzicami /osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel/pracownik 

przedszkola zgłasza zaistniała sytuacje dyrektorowi, a ten powiadamia pogotowie 

ratunkowe. 

11. Rodzice mogą przebywanie we wspólnej przestrzeni przedszkola pod rygorem 

sanitarnym. 

 W szatniach na parterze jednorazowo może przebywać maksymalnie 4 rodziców (po 

jednym przy dziecku) przy zachowaniu 1,5 odstępu. Dzieci przebierane są sprawnie aby 

zapewnić przepustowość/ rotację dzieci do sal. Rodzic zostawia dziecko w przestrzeni 

przedszkolnej  

a  woźna bądź nauczyciel kieruje je do Sali. (rodzice dzieci drugorocznych czy starszych 

nie wchodzą do sal). Rodzice dzieci nowo przyjętych mają również ograniczone 

możliwości. 

 W szatni na piętrze również pod rygorem sanitarnym może przebywać maksymalnie 4 

rodziców z  dziećmi, jednak rodzic z zasłoniętymi ustami i nosem może wprowadzić 

dziecko do sali i tam krótko się z nim pożegnać. (DOTYCZY OKRESU 

ADAPTACYJNEGO) 

12. Po skierowaniu dziecka do Sali zajęć, nauczyciel jest zobowiązany do przypilnowania 

aby dziecko  dokładnie według instrukcji umyło ręce.  

13. Wyznaczony przez Dyrektora placówki pracownik  przedszkola /woźna oddziałowa 



czuwa nad zachowaniem procedur przy wejściu i odbiorze dziecka z przedszkola. 

Pracownik, któremu nadano to zadanie musi stosować środki ochrony osobistej tj. 

maseczka/przyłbica/rękawiczki/fartuch. 

14. Rodzic zobowiązany jest zachować dystans od osoby  przyjmującej oraz innych 

pracowników przedszkola dziecko min. 1,5m. 

15. Dziecko  jest odbierane przez rodzica z głównego wejścia do placówki, jedynie rodzice 

dzieci nowoprzyjętych w rygorze sanitarnym mogą odebrać dziecko z Sali. Dziecko nie 

może przynosić  do przedszkola  zabawek ani innych rzeczy (poza dziećmi z 

orzeczeniem, ale wtedy opiekunowie czuwają aby przyniesione rzeczy nie trafiły do 

innego dziecka i były dezynfekowane).  

16. Na terenie przedszkola podczas odbierania czy przyprowadzania dziecka może być 

tylko 4 rodziców/ opiekunów prawnych  w szatni na parterze oraz w szatni na piętrze z 

zachowaniem dystansu społecznego. Pozostali czekają na swoja kolej zachowując 

dystans społeczny poza budynkiem przedszkola. 

17. Rodzic zobowiązany jest do ograniczenia czasu przebywania z dzieckiem podczas 

przyprowadzania/odbierania tak, by umożliwić sprawne przyprowadzania/ odbieranie 

dzieci przez pozostałych rodziców. 

18. W momencie przejęcia dziecka przez pracownika przedszkola dziecko nie powraca już 

do rodzica. W momencie przejęcia dziecka przez rodzica i udaniu się do szatni dziecko 

nie powraca już do sali. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać czyni to następnego dnia. 

19. Nauczyciele/pracownicy pilnują/dbają) by przed opuszczeniem sali dziecko załatwiło 

potrzeby fizjologiczne i w miarę możliwości zabrało swoje rzeczy. 

20. Chcąc przyprowadzić/ odebrać dziecko należy zadzwonić dzwonkiem./domofonem na 

„HOL” i ponowić próbę wybierając w domofonie nazwę grupy, w której przebywa 

dziecko 

 

Organizacja pracy w grupie 

 

 

§ 5 

1. Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu objęte jest stałym dozorem i opieką nauczyciela 

lub upoważnionego pracownika przedszkola. Do grupy przypisani są w miarę 

możliwości stali pracownicy obsługi i nauczyciele. 

2. Działania opiekuńczo – wychowawcze- dydaktyczne odbywają się w sali przypisanej 



na stałe do grupy ( pobyt całodniowy dziecka w przedszkolu). 

3. Dzieci bawią się w placówce tylko zabawkami, które są możliwe do dezynfekcji. 

4. Korzystanie z puzzli, książeczek  jest możliwe po odbyciu przez nie kwarantanny. 

Zatem dzieci korzystające np. z puzzli w poniedziałek mogą ponownie z nich skorzystać 

w środę. 

5. Zabawki będą dezynfekowane przed rozpoczęciem pracy przedszkola i po zakończeniu,  

w trakcie tylko w szczególnych przypadkach.( chronimy dzieci przed ewentualnym 

wdychaniem , czy zatruciem silnymi środkami dezynfekującymi) 

6. Nauczyciele pilnują, aby dzieci nie brały do ust zabawek, a jeżeli to zrobią poddają 

zabawkę dezynfekcji. 

7. Sala w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę  podczas 

pobytu dziecka w przedszkolu , a także w miarę potrzeby w trakcie. 

8. Dzieci jedzą posiłki w  Sali w której przebywają w ciągu dnia. 

9. Przed spożywaniem posiłków  klamki do drzwi, poręcze oraz stoły są dezynfekowane. 

10. Dziecko, które korzysta z toalety pod nadzorem nauczyciela myje  ręce mydłem zgodnie        

   z umieszczoną przy umywalkach instrukcją. 

11. Podczas pobytu w placówce dzieci nie korzystają ze wspólnych źródeł wody pitnej. 

12. Jeżeli  opiekę sprawuje więcej niż jeden opiekun powinni oni zachować od siebie 

dystans społeczny min 1,5m. Opiekunowie grupy w miarę możliwości starają się 

zachować dystans społeczny: opiekun /dziecko, dziecko/dziecko. 

 

Profilaktyka zdrowia dziecka 

§ 6 

1. Rozmieszczenie w placówce plakatów informacyjnych dotyczących profilaktyki 

zdrowotnej. 

2. Nauczyciele codziennie przed zajęciami pokazują dzieciom jak prawidłowo myć ręce i 

pilnują, aby dzieci robiły to dokładnie i często. 

3. Rozmowa z dziećmi  na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny  w tym 

częstego mycia rak z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i 

kichania. 

4. Wywieszenie w widocznym miejscu w łazience instrukcji obrazkowej dla dzieci 

dotyczącej sposobu mycia rąk. 

 



Wyjścia poza teren placówki 

§ 7 

1. Rekomenduje się wyjście na plac zabaw (bez korzystania z urządzeń rekreacyjnych). 

Zaleca się zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu sportowego ( przed 

i po zdezynfekowanego) . Należy ustalić harmonogram wyjść na teren placu 

przedszkolnego tak aby zawsze przybywała tam tylko jedna grupa wiekowa. 

2. „ Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

przedszkola. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park., las, 

tereny zielone, z zachowanie dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących 

 w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do 

zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie 

dystansu społecznego. „ 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID 19 

§ 8 

1. W przypadku podejrzenia zarażenia nauczyciel lub dziecko musi być natychmiast 

odizolowane oraz musi zostać poinformowany rodzic i dyrektor placówki. 

2. Dyrektor w konsultacji z organem prowadzącym i rodzicem może wezwać zespół 

ratownictwa medycznego. 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących  objawów chorobowych pracownicy 

Przedszkola nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu, powiadomić 

dyrektora  

i skontaktować się z : 

a) stacją sanitarno – epidemiologiczną -Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna          z 

siedziba w Myszkowie ul. Pułaskiego 42 tel.; 34 313-13-05; 

b) oddziałem zakaźnym -Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, tel.: 3267402 00; 

c)  w razie  pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod Nr 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika Przedszkola będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem Dyrektor: 

a) odsuwa, niezwłocznie, pracownika od pracy, 



b)  wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci do Przedszkola, 

c) powiadamia powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną z siedzibą w Myszkowie oraz 

przedstawiciela organu prowadzącego Przedszkole – Burmistrza lub jego zastępcę, 

d) stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń oraz zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, 

e) zarządza gruntowne sprzątanie i dezynfekcję (powierzchnie dotykowe jak klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) obszaru w którym poruszał się i przebywał pracownik Przedszkola, 

f) wykonuje notatkę służbową, w której  wskazuje objawy, rekomendację stacji sanitarno 

-epidemiologicznej, podjęte działania, listę pracowników, dzieci oraz osób trzecich 

przebywających tego dnia w placówce, które mogły mieć styczność z zakażonym 

5. Wyznacza się pomieszczenie (wyposażony w środki ochrony i płyn dezynfekujący), 

jako pomieszczenie w którym będzie można odizolować osobę (pracownika 

Przedszkola)           

  w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

6. Wszystkim osobom (pracownikom Przedszkola), które miały kontakt z zakażonym 

pracownikiem Przedszkola, zaleca stosowanie 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. 

7.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Dyrektor Przedszkola zwraca się do 

Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Myszkowie, w celu 

konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 

 

 

 

 



Postanowienia końcowe 

§ 9 

 

1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a 

także obowiązujących przepisów prawa. 

2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców i osoby  

z zewnątrz. 

 

 

 

 

Załączniki: 

• Załącznik Nr 1   –  Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów   

• Załącznik Nr 2  –  zgoda na pomiar temperatury 

• Załącznik Nr 3  –  Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego 

 

 


