
Załącznik  
do Zarządzenia nr 13/2022  

Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie z dnia 1.04.2022r. 
w sprawie wprowadzenia „Procedury bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie  

w okresie pandemii COVID-19 od dnia 1.04.2022r.” 
 

 

Procedura bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie 

w okresie pandemii COVID -19 od dnia 1.04.2022r. 

 

 

 

 

Podstawa prawna 

• art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2021 r., poz. 583), 

• Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 11 marca 2022 r.  (VI aktualizacja) dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

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

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

Sanitarnej (Dz.U. Z 2021r.poz. 195), 

• Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego 

z dnia 31 marca 2022 r. (VII aktualizacja) 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 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195). 



§ 1 Organizacja opieki  nad  dziećmi 
 

1. Rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola zapoznaje się z wytycznymi GIS, 

MEN, MZ w związku z reżimem sanitarnym w warunkach pandemii koronawirusa  

i choroby COVID-19. 

2. Rodzice, pracownicy, nauczyciele postępują zgodnie z podstawowymi zasadami 

higieny. Przypominają o nich dziecku, niewskazane jest podawanie ręki na powitanie, 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Wskazane jest mycie rąk, zasłanianie ust i nosa 

przy kichaniu czy kasłaniu. 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka, jeśli 

zaistnieje taka konieczność nauczyciele /pracownicy przedszkola mogą dokonać 

pomiaru temperatury ciała dziecka.  

4. Rekomenduje się aby rodzice/opiekunowie wchodzili do placówki w maseczkach 

osłaniających usta i nos. Rodzice/opiekunowie przy wejściu dezynfekują ręce. 

Zdejmują dziecku odzież wierzchnią, prowadzą do łazienki, gdzie dziecko myje ręce,  

a następnie przekazują nauczycielowi w sali. Rodzie/opiekunowie nie wchodzą do sali. 

5. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję lub chorobę zakaźną.  

6. Zaleca się, aby rodzice/ opiekunowie przyprowadzający i odbierający  dzieci mogli 

wchodzić do budynku  lub na teren placówki zachowując zasadę 1 opiekun  

z dzieckiem/dziećmi. 

7. Rekomenduje się ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce. Do placówki 

mogą wchodzić osoby z zewnątrz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

bądź chorobę zakaźną. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania procedury 

bezpieczeństwa w przedszkolu. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.  

8. Rekomenduje się ograniczyć bezpośredni kontakt rodzica z nauczycielem. Podczas 

bezpośredniego kontaktu należy przestrzegać obowiązujące zasady 

przeciwepidemiczne.  

9. Dziecko nie przynosi do przedszkola pluszaków. Dzieci niepełnosprawne lub trudno 

adoptujące się mogą przynieść zabawkę, którą można łatwo zdezynfekować. W takich 

przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym. 

Rodzice/opiekunowie powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/ew. dezynfekcję 

zabawki. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli


10. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować dziecko w 

odrębnym  wyznaczonym miejscu - izolatorium, po czym niezwłocznie informuje 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

11. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu oraz odbierania 

telefonu/ natychmiastowego oddzwonienia. 

12. Pracownicy wietrzą sale i pomieszczenia zgodnie z Ramowym Planem Dnia oraz 

przydziałem czynności. 

13. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są  

czyszczone lub dezynfekowane przez pomoc nauczyciela po przeprowadzonych 

zajęciach. 

14. Każde dziecko posiada własne przybory i karty pracy. 

15. Podczas realizacji zajęć ruchowych, zestawów zabaw i ćwiczeń, w których nie można 

zachować dystansu, nauczyciele ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe. 

16. Pracownicy niepedagogiczni pracują wg ustalonego harmonogramu. 

17. Przydatne numery telefonów oraz  adresy  medyczne, Sanepid, Organu Prowadzącego, 

Kuratorium Oświaty znajdują się na stronie internetowej przedszkola oraz tablicach 

ogłoszeń dla rodziców przy wejściu głównym. 

18. Rekomenduje się osłonę ust i nosa we wszystkich wspólnych przestrzeniach  

w przedszkolu- górny i dolny hol, klatka schodowa, szatnia, w kontakcie z rodzicami. 

19. Rekomenduje się zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która uniemożliwi 

nadmierne grupowanie się osób (dzieci). 

20. Zaleca się, w miarę możliwości, dopilnowanie stosowania przez dzieci ogólnych zasady 

higieny w tym m. in: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie 

umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

nie dzielenie się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, 

nie dawaj łyka koledze, nie liż zabawki). 

21. Rekomenduje się aktywność fizyczną u dzieci poprzez m.in. korzystanie przez dzieci  

z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie podmiotu, ale z możliwością 

skorzystania z terenów rekreacyjnych. 

22. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu. 



23. Rekomenduje się zdrowe odżywianie i pamiętanie o nawodnieniu organizmu 

(stosowaniu zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu 

warzyw). 

 

§ 2 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Stoliki i krzesełka w sali należy dezynfekować po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę 

dzieci. 

2. Woźny zobowiązany jest do codziennej dezynfekcji sprzętu znajdującego się na placu 

zabaw oraz poręczy (po uprzednim umyciu) przy wejściu do przedszkola. 

3. Panie pomoce nauczyciela przed wyjściem z ogrodu odpowiedzialne są za 

przeprowadzenie  dezynfekcji sprzętu w ogrodzie po zabawie. 

4. Po zapełnieniu pojemnika  zabawkami po skończonej zabawie pomoc nauczyciela 

dezynfekuje zabawki. Pojemnik znajduje się poza zasięgiem dziecka. 

5. Nauczyciele /pracownicy po wejściu do budynku przedszkola dezynfekują ręce płynem 

dezynfekującym. 

6. Pracownicy 1x w tygodniu wymieniają  ręczniki w łazienkach dla dzieci. 

7. Pracownicy kuchni po każdym wejściu do kuchni dezynfekują ręce płynem 

dezynfekującym. 

8. Personel kuchenny korzysta z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni  

i sprzętów (po przygotowaniu ostatniego posiłku) oraz opakowań produktów, utrzymuje 

wysoką higienę. 

9. Woźny wnosi towar do magazynu po uprzednio przeprowadzonej dezynfekcji 

opakowań produktów. 

10. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze 60ºC, a następnie je wyparza. 

11. Przeprowadzając dezynfekcję należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

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

Dezynfekcja w przedszkolu  odbywa się 1x dziennie i obejmuje: 

dezynfekcję holu, półpiętra i piętra (klamki, kulki przy drzwiach na parterze, czytnik kart, 

włączniki świateł, szafki w szatni, szafa z pomocami, szafa w korytarzu, balustrada 

wewnętrzna) Pracownicy dokonujący dezynfekcji holu i półpiętra wypełniają karty 

monitorowania (załącznik 2). 



9.00- dezynfekcja odzieży wierzchniej dzieci w szatni; 

6.30-6.45/ 14.15-14.30- dezynfekcja balustrad zewnętrznych, sprzętu w ogrodzie; 

12. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi. 

§ 3 Praca nauczyciela 

1. Nauczyciele zestawy zabaw ruchowych oraz  zestawy ćwiczeń gimnastycznych 

prowadzą przy sprzyjającej pogodzie w ogrodzie. 

2. Nauczyciel wyjaśnia dziecku zasady bezpieczeństwa obowiązujące w placówce  

i dlaczego zostały wprowadzone. Prezentuje, przypomina pokaz właściwego mycia 

rąk. Prowadzi pogadanki. 

3. Personel opiekujący się  zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, 

szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na 

świeżym powietrzu. 

4. Podczas zabaw swobodnych i dydaktycznych podejmowane są starania o zachowanie 

bezpiecznej odległości (dzieci nie bawią się wszystkie w jednym miejscu,  

a pojedynczo lub w grupach dwuosobowych), wykorzystuje się całą przestrzeń sali. 

5. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu 

wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie 

ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. 

6. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu 

zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu 

z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/przedmiotów, do których dzieci 

miały dostęp. 

§ 4 Żywienie zbiorowe 

1. Na czas zagrożenia podczas posiłków zrezygnowano z obrusów i serwetników. 

2. Każde dziecko otrzyma jednorazową serwetkę ułożoną obok swojego talerza. 

3. Dzieci mają nieograniczony dostęp do wody pitnej Eden. Pod kontrolą nauczyciela piją 

wodę ze szklanek, które po każdorazowym użyciu zostają umyte detergentem  

i przygotowane do wyparzenia. 

4. Woźny odpowiednio wcześnie poinformowany przez intendenta o terminie dostawy, 

zobowiązany jest do otwarcia bramy wjazdowej do ogrodu przedszkola. Dostawcy 

zostawiają towar przed wejściem. Woźny wnosi towar do magazynu. 

5. Wszelkiego rodzaju dostawy towarów odbywają się od strony ogrodu. 



6. Towar z piekarni odbiera pracownik pełniący dyżur przy wejściu do przedszkola.    

 

§ 5 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników/dziecka 

 

1. Do pracy przychodzą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących 

na chorobę zakaźną. 

2. W przedszkolu wydzielono pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej  

i płyn dezynfekujący do odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów 

choroby zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli jest 

taka konieczność wzywa pomoc medyczną. 

4. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy 

niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego toku 

postępowania. 

5. Rekomenduje się wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony 

indywidualnej, środki myjące, preparat dezynfekujący) pomieszczenia lub wydzielenie 

obszaru, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku wystąpienia 

objawów chorobowych. 

6. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną oraz przeprowadzenie dodatkowego 

sprzątania zgodnie z procedurami podmiotu, a także umycie/zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp. 

7. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących  przepisów prawa w zakresie 

bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

 

 



 

Załącznik 1 
do „Procedury bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie 

w okresie pandemii COVID-19 od dnia 1.04.2022r.” 
 

 

__________________dn. _______________ 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonywania  

pomiaru temperatury dziecka 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit a) RODO wyrażam dobrowolne i świadomą zgodę / nie wyrażam zgody na 

przetwarzanie danych osobowych szczególnych dot. stanu zdrowia (pomiar temperatury) mojego dziecka  

 

tj.: _______________________________________________, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku 

wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych. 

 

______________________

_ 
Podpis Rodzica/ opiekuna dziecka 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje 

Pana/Panią, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: 
Samorządowe Przedszkole nr 3 im. Wandy Chotomskiej w Szubinie 

Tel. 52 384 24 26, e-mail: sekretariat@przedszkole3.szubin.pl 
2. Dane osobowe przetwarzane są celem realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez placówkę na podstawie: 
• Dane dot. stanu zdrowia – pomiar temperatury w placówce art. 9 ust. 2 pkt a) RODO (zgoda) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (imię, nazwisko, dane 

kontaktowe) w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 31marca 2022r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 –  

VII aktualizacja. 
3. Zgoda na przetwarzanie w/w danych osobowych nie jest obowiązkowa, jednakże brak zgody uniemożliwia realizację przez Administratora wymagań 

wskazanych w wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego przeciwepidemicznych a tym samym może uniemożliwić pobyt 

dziecka na terenie placówki. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zagrożenia epidemiologicznego nie krócej niż 21 dni związany z ustalenie listy osób przebywających  

w tym samym czasie w placówce oświatowej, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani poddane zautomatyzowanemu profilowaniu. 
6. Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane, przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia 

zgody oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych. Inspektorem Ochrony Danych jest: Sebastian KOPACKI – inspektor.rodo@gmail.com 

  



Załącznik 2 
do „Procedury bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie 

w okresie pandemii COVID-19 od dnia 1.04.2022r.” 
 

 

 

Karta monitorowania dezynfekcji: parter/piętro* 

 

Dzień tygodnia Data Podpis pracownika 

Poniedziałek 

  

 

 

Wtorek 

  

 

 

Środa 

  

 

 

Czwartek 

  

 

 

Piątek 

  

 

 

 

*właściwe podkreślić 

 

 

 


