
                                                                                       Dobrzykowice, dnia 5 maja 2020r 

                                                          

 

Zarządzenie Nr 8  /2019/2020 

Dyrektora Przedszkola Niepublicznego ,,Mini World” w Dobrzykowicach w sprawie 

przyjęcia procedur obowiązujących w stanie epidemicznym. 

Podstawa prawna : Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4maja 

2020r.dla przedszkoli,oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat3 , wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy 

z dnia 14marca 1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r.poz.59 ,oraz z 

2020r.poz.322,374 i 567). 

                                   

                                                                              § 1 

Wprowadzam  następujące procedury : 

 1.,,Procedurę organizacji opieki w Przedszkolu Niepublicznym ,,Mini World” w 

Dobrzykowicach”, stanowiącą Załącznik Nr1. 

2.,, Procedurę higienicznych warunków pracy i pobytu w Przedszkolu  

Niepublicznym ,,Mini World” w Dobrzykowicach”, stanowiącą Załącznik Nr2. 

3.,,Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia i na  wypadek zakażenia 

korona- 

wirusem lub zachorowania na COVID-19 personelu w Przedszkolu 

Niepublicznym ,,Mini World” w Dobrzykowicach”, stanowiącą  Załącznik Nr3 oraz 

tekst Oświadczenia Rodzica  stanowiący Załącznik Nr 4 . 

                                                                 § 2 

1.Zobowiązuję  wszystkich pracowników przedszkola  i rodziców dzieci , korzystających  z 

usług 

   przedszkola  do zapoznania  się i stosowania procedur od dnia wejścia w życie 

niniejszego     zarządzenia .  

2.Procedury  obowiązują   do odwołania . 

1. § 3 

 

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia . 



Dyrektor Przedszkola 

                                                                         

 Zał. 1 do Zarządzenia 8/2019/2020 

Procedura organizacji opieki w Przedszkolu Niepublicznym ,,Mini World”w 

Dobrzykowicach 

Podstawa prawna : Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4maja 
2020r.dla przedszkoli,oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat3 , wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy 

z dnia 14marca 1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r.poz.59 ,oraz z 

2020r.poz.322,374 i 567) 

1.Dzieci w zajęciach organizowanych w przedszkolu uczestniczą na podstawie deklaracji 

chęci uczestnictwa składanych elektronicznie przez rodziców drogą elektroniczną  i 

akceptowanych przez dyrektora przedszkola . 

2.Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia ,służb mundurowych, 

pracowników  handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych ,realizujących  zadania związane  z 

zapobieganiem ,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  oraz dzieci ,których rodzice 

nie maja możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu .  

3.Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali . Nie będzie możliwe łączenie 

grup. 

4.W grupie może przebywać do 12/14 dzieci . 

5.Minimalna przestrzeń do wypoczynku ,zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż 4m² na 1dziecko i każdego opiekuna. 

6.W sali , w której przebywa grupa, są usunięte przedmioty i sprzęty , których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować( np. pluszowe zabawki ).Jeżeli do zajęć 

wykorzystywane  są  przybory sportowe ( skakanki , piłki , obręcze itp.) ,to należy je 

dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

7.Dziecko nie zabiera ze sobą do przedszkola  i z przedszkola zabawek lub innych 

przedmiotów. 

8.Salę zajęć należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę . 



9.Zajęcia organizowane są w godz. 6.30 -17.00 od poniedziałku do piątku.  

10.Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą ,w każdej przestrzeni 

przedszkola, wynoszący minimum 1,5m. 

11.W przedszkolu  kontakt z dziećmi ma tylko personel ,który  sprawuje nad nimi  opiekę . 

12.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający /odbierający dzieci do /z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola  jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min.2m. 

13.Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godz.6.30-8.00.Wchodzą do 

przestrzeni wspólnej przedszkola tj. holu i szatni z zachowaniem zasady -1 rodzic z 

dzieckiem w tej przestrzeni. Są  zobowiązani  do rygorystycznego przestrzegania 

wszelkich środków ostrożności tj. usta i nos są zasłonięte , a ręce dezynfekowane są 

płynem umieszczonym przy wejściu do budynku, lub zabezpieczone są jednorazowymi 

rękawiczkami . Przemieszczanie się rodziców z dziećmi koordynuje pracownik  , który 

przyjmuje dziecko. 

14.Dzieci od rodziców odbiera wyznaczony pracownik przedszkola .  Przy przyjmowaniu 

dzieci 

będzie mierzona  temperatura i oceniany stan zdrowia dziecka . Podczas odbierania dziecka 

z przedszkola  rodzic ma obowiązek zadzwonić dzwonkiem domofonu i poprosić o 

przyprowadzenie dziecka do szatni .  

15. Dziecko wchodzące i wychodzące z przedszkola jest przebierane w szatni z pomocą 

pracownika placówki .Następnie odpowiednio zaprowadzane do sali albo do rodzica. 16. 

Do przedszkola może uczęszczać  wyłącznie dziecko zdrowe ,bez objawów  

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

17.Każdy pracownik jest upoważniony  do pomiaru temperatury ciała bezdotykowym 

termometrem Temperatura mierzona jest dwa razy dziennie w ciągu pobytu dziecka w 

przedszkolu. W przypadku kiedy temperatura dziecka przekracza 37,6 stopni lub dziecko 

przejawia niepokojące objawy choroby ,dziecko nie może zostać tego dnia  przyjęte do 

przedszkola. Jeżeli w/w objawy pojawią się w ciągu dnia to rodzic/opiekun zobowiązany 

jest do odbioru dziecka w ciągu godziny.  

Dziecko w tym czasie przebywać  będzie izolowane w odrębnym pomieszczeniu   pod 

opieką wyznaczonego pracownika . 

18.W przypadku podejrzenia choroby u dziecka  rodzic powinien skonsultować z lekarzem 

oraz poinformować przedszkole o stanie zdrowia dziecka .W przypadku kiedy dziecko 

zostało odebrane z objawami choroby  bezwzględnie pozostaje na 3-dniowej obserwacji w 

domu . W tym czasie nie uczęszcza do przedszkola. 

19.Dzieci do przedszkola są przyprowadzane /odbierane przez osoby zdrowe. 

20.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola . 

21.Dzieci przebywające na świeżym powietrzu na terenie przedszkola pod nadzorem  

opiekuna zachowują maksymalne odległości . Na placu zabaw może przebywać tylko 

jedna grupa . Grupy nie mogą wzajemnie kontaktować się  Nie korzystają ze sprzętu  i 

piaskownicy na placu zabaw. 

22.Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola. 

23.Do wiadomości i stosowania: Pracownicy przedszkola , Rodzice dzieci 

24 Procedura stanowi załącznik do Zarządzenia  Nr8/2019/2020 Dyrektora Przedszkola  

Niepublicznego ,,Mini World” w Dobrzykowicach  



Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Dyrektor Przedszkola 

                                                                                                          

Zał. 2 do Zarządzenia 8/2019/2020   

   

                               Procedura  higienicznych warunków pracy i pobytu   

                     w Przedszkolu Niepublicznym ,,Mini World”w Dobrzykowicach                

Podstawa prawna : Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4maja 

2020r.dla przedszkoli,oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat3 , wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy 

z dnia 14marca 1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r.poz.59 ,oraz z 

2020r.poz.322,374 i 567) 

1.Organ Prowadzący  zapewnił  na terenie przedszkola  ogólnie zalecane środki 

zapobiegawcze ,  w tym środki ochrony osobistej   dla pracowników przedszkola   – 

jednorazowe rękawiczki ,  maseczki na usta i nos , fartuchy z długim  rękawem, przyłbice 

oraz ogólnie dostępny środek do dezynfekcji rąk   i środek do dezynfekcji powierzchni.  

Przy wejściu oraz w każdej sali  znajduje się środek do dezynfekcji rąk i powierzchni , 

termometry bezdotykowe oraz tabela monitorowania częstotliwości dezynfekcji.   

2.Przedszkole zapewnia pomieszczenie do izolacji  w przypadku podejrzenia zakażenia 

osoby wirusem COVID-19 i jego odpowiednie wyposażenie – płyn do dezynfekcji rąk i 

powierzchni, rękawiczki jednorazowe, maseczki,przyłbice , fartuchy jednorazowe.   

2. Każda osoba wchodząca do budynku przedszkola jest zobowiązana do dezynfekcji rąk 

oraz zakrywania ust i nosa i wkładania jednorazowych rękawiczek . 

3.Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem . 

4.Wychowawca grupy dba o to by dzieci myły ręce zaraz przyjściu do przedszkola  ,  przed 

każdym posiłkiem , po zabawie na świeżym powietrzu i po  skorzystaniu z toalety. Z 

powodów higienicznych  zawiesza się  mycie zębów. Wodę dzieciom podaje opiekun. 5. 

Rodzice dzieci ,które ukończyły 4 rok życia są zobowiązani  do zaopatrzenia  ich w 

indywidualną osłonę nosa i ust  podczas drogi do i z przedszkola. 

6.Sale wietrzone są co godzinę. 

7.Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem  utrzymania  w czystości 

ciągów komunikacyjnych , dezynfekcji powierzchni dotykowych -poręczy , klamek i 

powierzchni  płas-kich , tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków , 



włączników i klawiatur są monitorowane  poprzez potwierdzenia tych czynności w tabeli 

częstotliwości  prac porządkowych . 

8.Przeprowadzając dezynfekcję należy  ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji .Należy ściśle przestrzegać czas 

niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń , przedmiotów , tak aby 

dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji . 9.W 

pomieszczeniach  sanitarnohigienicznych  wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk ,a przy dozownikach -instrukcje dezynfekcji rąk. 

10.Przedszkole zapewnia wyżywienie w bezpiecznych  warunkach lokalowych i  

bezpiecznych jednorazowych opakowaniach lub opakowaniach wielorazowych i sztućcach  

mytych w zmywarce z dodatkiem detergentu  w temperaturze minimum 60 °C  lub 

wyparzanych. 

11.Do wiadomości i stosowania: Pracownicy przedszkola  i Rodzice 

12 Procedura stanowi załącznik 2 do Zarządzenia  Nr8/2019/2020 Dyrektora Przedszkola 

Niepublicznego ,,Mini World” w Dobrzykowicach. 13.Procedura wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia. 

1. 

Zał. 3 do Zarządzenia 8/2019/2020 

 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia   i na wypadek 

zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19personelu w Przedszkolu 

Niepublicznym ,,Mini World”w Dobrzykowicach 

Podstawa prawna : Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4maja 

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

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat3 , wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy 

z dnia 14marca 1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r.poz.59 ,oraz z 
2020r.poz.322,374 i 567) 

1.Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby , bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2.Nie należy angażować w zajęcia  opiekuńcze nauczycieli i innego personelu powyżej 

60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi . 

3.Zostało wyznaczone i przygotowane  pomieszczenie  ,w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.  

4.Poinstruowanie pracowników przedszkola ,że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów 

nie powinni przychodzić do pracy , powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną ,oddziałem zakaźnym , a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia  zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować ,że mogą 

być zakażeni koronawirusem . 



5.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie  dzieci ,powiadomić    Stację 

sanitarnoepidemiologiczną we  Wrocławiu i stosować się ściśle do wydawanych przez nią  

instrukcji i poleceń. 

7.Obszar ,w którym poruszał się i przebywał   zakażony pracownik , należy zlecić firmie 

zewnętrznej przeprowadzenia dezynfekcji wszystkich pomieszczeń  zgodnie z decyzją  

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

8. Otwarcie przedszkola po dezynfekcji nastąpi po otrzymaniu zgody  państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego. 

9.W szatni przedszkola zostały umieszczone ważne numery telefonów . 

10.Do wiadomości i stosowania: Pracownicy przedszkola . 

11.Procedura stanowi załącznik 3 do Zarządzenia  Nr8/2019/2020 Dyrektora Przedszkola 

Niepublicznego ,,Mini World” w Dobrzykowicach. 

12.Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 1. 

                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.4 do Zarządzenia 8/2019/2020 

                                                           

                                                          

 



 

OŚWIADCZENIE 

 Ja…........................................................................................................................ ................. 
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) 

będący rodzicem/opiekunem 

prawnym….......................................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka) 

Oświadczam ,że: 

1. Moje dziecko jest zdrowe -bez  objawów chorobowych. 

2. Nikt z naszej najbliższej rodziny( wspólne zamieszkanie) : 

3. nie pozostaje na  na kwarantannie / pozostaje na kwarantannie / w dozorze 

epidemicznym/ 

4. w  izolacji . (właściwe podkreślić). 

5. Oświadczam ,że w domu : nie pozostaje nikt / pozostaje , kto może sprawować 

opiekę nad 6. moim dzieckiem. (właściwe podkreślić). 

7. Zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka – maksymalnie w przeciągu  1 

godziny od momentu powiadomienia przez przedszkole o niepokojących objawach. 

8. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia przedszkola nt. wystąpienia 

zachorowania na COVID-19 lub zakażenia koronawirusem  dziecka lub członków 

najbliższej rodziny /osoby w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. 

9. Jedno lub oboje rodziców jest / nie jest  pracownikiem systemu ochrony zdrowia, 

służb mundurowych , pracownikiem handlu i przedsiębiorstw 

produkcyjnych ,realizujących zadania związane z zapobieganiem , 

przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19. 

10. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka zgodnie z obowiązującą  w 

przedszkolu procedurą . 

11. Jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19 ,w szczególności 

związanych z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby 

osób w jednym czasie i miejscu. 

12. Zapoznałam / łem się   z obowiązującymi  procedurami funkcjonowania  

przedszkola  w okresie stanu epidemii: 

13. - Procedura organizacji opieki w Przedszkolu Niepublicznym ,,Mini World”w 

Dobrzy- kowicach 

14. - Procedura  higienicznych warunków pracy i pobytu   w Przedszkolu 

Niepublicznym ,,Mini World”w Dobrzykowicach       

15. -   Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia i na  wypadek 

zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 personelu w 

Przedszkolu Niepublicz- nym ,,Mini World” w Dobrzykowicach 

16. Podane  przeze mnie informacje  w tym dokumencie są zgodne ze stanem 

faktycznym,  



17. pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

                                       

  
                                      

                                                                       

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

data i  czytelny podpis Rodzica 
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