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Podstawa prawna: 

 „Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 

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

form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki na 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).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020r. poz. 780 i 781) 



Zasady ogólne: 

1. Przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi rodziców, którzy zgłosili chęć powrotu do 

pracy składając wniosek do dyrektora. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie 

pisemnej deklaracji, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i członkach jego rodziny oraz 

o nieprzebywaniu na kwarantannie lub izolacji, a także złożenie oświadczenia  

o przyjęciu do stosowania ustalonych przez placówkę zasad(załącznik nr1). 

2. Przedszkole funkcjonuje w godzinach 7.00-15.00. 

3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, 

służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 

realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, dzieci pracowników przedszkoli i żłobków. 

4. Rodzic chcący skorzystać z usług przedszkola wyraża pisemną zgodę na pomiar 

temperatury dziecka przez pracownika placówki (załącznik nr 2). 

5. Pomiar temperatury, będzie wykonywany termometrem bezdotykowym lub innym, który 

będzie dezynfekowany po każdym użyciu. 

6. Personel kuchenny jest odizolowany od pozostałych pracowników. 

7. Dzieci przebywające na terenie przedszkola nie korzystają ze środków do dezynfekcji. 

Ręce myją wyłącznie wodą z mydłem. 

8. Na terenie placówki dzieci przebywają bez maseczki. 

 

Zasady bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w placówce w okresie pandemii: 

 

A. Obowiązki dyrektora: 

 Zajmuje się organizacją i monitorowaniem pracy placówki dostosowaną do 

wytycznych w czasie pandemii. 

 Wyznacza stałe sale przypisane na cały czas trwania sytuacji pandemii dla każdej 

grupy dzieci. 

 Ustala drogi przemieszczania się grup przedszkolnych – pokrywające się z drogami 

ewakuacyjnymi.  

 Organizuje pracę przedszkola tak, aby w częściach wspólnych budynku dzieci 

przebywały rotacyjnie. 

 Przydziela (wyznacza) do każdej grupy dziecięcej tych samych opiekunów. 

 Ustala maksymalną liczbę dzieci do 12 w grupie.  

 Do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci wyznacza sale, w których minimalna 

przestrzeń nie jest mniejsza niż 4m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. 

 Zleca usunięcie z sali, w której przebywa grupa dzieci, sprzętów i przedmiotów, 

których nie można skutecznie uprać i dezynfekować. 

 Wprowadza ograniczenia, dotyczące osób przebywających w przedszkolu do 

zatrudnionych pracowników i dzieci. Zobligowuje osoby z zewnątrz  do zachowania 

dodatkowych środków ostrożności. 

 Przy wejściu do przedszkola zleca umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk oraz 

informacji o bezwzględnej konieczności korzystania z niego przez wszystkie osoby 

dorosłe, wchodzące do budynku. 



 Wyznacza osobne wejście dla pracowników przedszkola. 

 Zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne, ewentualnie przyłbice.  

 Zleca w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych umieszczenie plakatów                

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcję do 

dezynfekcji rąk.  

 Ustala z pracownikami zasady korzystania z dystrybutorów wody – nauczyciel podaje 

dziecku kubek z wodą z zachowaniem zasad higieny. 

 Wyznacza osoby odpowiedzialne za codzienną dezynfekcję sprzętu na placu zabaw. 

W przypadku braku możliwości zdezynfekowania zleca oznaczenie go taśmą              

i zabezpieczenie przed użyciem.  

 Ustala godziny pobytu poszczególnych grup dzieci na placu zabaw w systemie 

rotacyjnym, zleca dezynfekcję sprzętu terenowego po każdej grupie. 

 Zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje (arkusz monitorowania dezynfekcji) prace 

porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.  

 Opracowuje wspólnie z członkami Rady Pedagogicznej procedury postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie instruuje pracowników, jak należy je 

stosować. Wprowadzane procedury, konieczne dla zachowania zdrowia, przedstawia  

i wyjaśnia odbiorcom.  

 Przeprowadza spotkania z pracownikami i kładzie szczególny nacisk na profilaktykę 

zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Wydaje zakaz pobytu w placówce 

nauczycielom i innym pracownikom, którzy są chorzy lub przebywają na 

kwarantannie, albo mieli kontakt z osobą zarażoną lub przebywającą na 

kwarantannie. 

 Organizuje pracę w placówce tak, aby unikać nadmiernej rotacji nauczycieli podczas 

sprawowania opieki nad dziećmi.  

 Wyznacza przygotowanie pomieszczenia (wyposażonego m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę  

w przypadku stwierdzenia u niej objawów chorobowych.  

 Zleca umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu numerów telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno - epidemiologicznej, służb 

medycznych.  

 Opracowuje wspólnie z członkami Rady Pedagogicznej ścieżki szybkiej komunikacji 

z rodzicami. 

 Ustala zasady funkcjonowania żywienia zbiorowego - wprowadzając zasady 

szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia 

powierzchni i sprzętów.  

 Organizuje bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków  

w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdym posiłku. 

Zleca mycie wielorazowych naczyń i sztućców w zmywarce z dodatkiem detergentu 

w temperaturze min. 60o C lub ich wyparzanie. 



B. Obowiązki nauczyciela: 

 Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce  

i dlaczego zostały wprowadzone.  

 Nie organizuje wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.  

 Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować - np. 

pluszowe zabawki. Przybory sportowe - np. piłki, skakanki, obręcze, po każdym 

użyciu przekazuje do dezynfekcji.  

 Wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę                            

i prowadzi zabawy ruchowe przy otwartych oknach.  

 Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, 

po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Organizuje 

pokaz właściwego mycia rąk. Przypomina i daje przykład.  

 Organizuje pracę opiekuńczo – wychowawczą w taki sposób, aby unikać skupisk 

dzieci w jednym pomieszczeniu.  

 Na terenie placówki porusza się bez maseczki oraz rękawiczek.  

W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z wychowankiem nakłada 

środki ochrony osobistej. 

 Zachowuje dystans 1,5 m, przebywając w pobliżu innych pracowników przedszkola. 

 

C. Obowiązki rodzica: 

 Przekazuje dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia jego dziecka.  

 Zaopatrza swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa  

i ust podczas drogi do i z placówki.  

 Przyprowadza do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.  

 Nie posyła dziecka do przedszkola, jeżeli w domu rodzinnym znajduje się osoba 

chora lub na kwarantannie albo w izolacji. 

 Wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola żadnych przedmiotów czy 

zabawek.  

 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.  

 Zwraca uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. Daje dziecku dobry przykład. 

 Przekazuje dziecko w przedsionku przedszkola wyznaczonemu przez dyrektora 

pracownikowi. 

 Przychodzi do placówki w maseczce i rękawiczkach. 

Anna Matczak 

Dyrektor 

 

 



Załącznik nr 1 

Toruń, ………………….. 

………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 

………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania rodzica 

 

………………………………………………………………….. 

Nr telefonu rodzica 

 

Dyrektor 

Przedszkola Miejskiego Nr 13 im. 

Mikołaja Kopernika  

w Toruniu 

 

Wniosek o powrót dziecka do przedszkola 

 Mając na uwadze wytyczne ogłoszone dn. 30 kwietnia 2020 r. przez Ministra Edukacji 

Narodowej wspólnie z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz wytyczne 

przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r., w związku  

z decyzją o otwarciu od 6 maja 2020 r. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w  szkołach 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, wnioskuję o przyjęcie do 

przedszkola od dnia 18 maja 2020 r. mojego dziecka  

 

 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

Oświadczam, że ja lub drugi rodzic wspólnie wychowujący ze mną dziecko: 

1. mam możliwość / nie mam możliwości1) pogodzenia pracy z opieką w domu nad 

dzieckiem, 

 

2. spełniam warunek / nie spełniam warunku2) pierwszeństwa korzystania z przedszkola3) 

określony w wytycznych. 

 Jestem poinformowany o ograniczonej liczebności grupy przedszkolnej ze względu na 

sytuację epidemiczną i w przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc, moje dziecko może nie 

zostać przyjęte do przedszkola do dnia 24 maja 2020 r. 
                                                           
1) Właściwe podkreślić. 
2) Właściwe podkreślić. 
3)Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu  

i przedsiębiorstw produkcyjnych,realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19. 

 



W przypadku powrotu dziecka do przedszkola zobowiązuję się do: 

 zapoznania z procedurami obowiązującymi w czasie pandemii, które znajdują się na 

stronie głównej przedszkola http://pm-13.pl/ 

 przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych, przed 

przyprowadzeniem zmierzę dziecku temperaturę. 

 przyprowadzania dziecka do przedszkola w godzinach 7:00 – 8:15 i odbierania  

w godzinach 14:00-15:00. Tylko w tych godzinach przedszkole będzie otwarte  

i dyżurować będą wyznaczeni pracownicy. 

 przekazania dyrektorowi informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne, aby 

zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, 

 nieposyłania do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji, 

 niepozwalania zabierania dziecku do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy 

zabawek, 

 zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust 

podczas drogi do i z przedszkola, 

 regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny i podkreślania, że 

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

i  nie podawać ręki na powitanie, 

 uczenia dziecka odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania, 

 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zawsze przez osobę zdrową, 

z zachowaniem  dystansu społecznego min. 2 m od pracowników przedszkola, innych 

dzieci i ich rodziców, 

 wchodzenia z dzieckiem wyłącznie do części wspólnej przedszkola z zachowaniem 

zasady 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, 

i rygorystycznego przestrzegania wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk), 

 pisemnego wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka (Załącznik nr 2). 

 

 

 

…………………………………. 

                                                                                      (data i podpis rodzica) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Zgoda na pomiar temperatury  ciała dziecka  

w czasie pandemii COVID-19 

 

Niniejszym wyrażam zgodę przez czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego, spowodowanego chorobą COVID-19 do badania temperatury mojego dziecka 

 

 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

przy użyciu termometru, każdego dnia przed przyjęciem mojego dziecka do przedszkola oraz  

w trakcie jego pobytu w przedszkolu. Powyższa zgoda ma na celu realizację przez przedszkole 

działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii. 

 

 

………………………. 

  data, podpis 

 


