
SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZNEŃSTWA 

ZDROWOTNEGO  

W PRZEDSZKOLU NR 1 PLANETA UŚMIECHU 

WE WROCŁAWIU  

 

Podstawa prawna: 

1/Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

2/Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. 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. poz. 1525). 

3/ Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego 

z dnia 31 marca 2022 r.1 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) 

4/ Zarządzenie Prezydenta Wrocławia w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli             

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie stanu epidemii 5973/21              

z dnia 27 sierpnia 2021 r.  

 

 

 

Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

 

1. Cel: 

Sprawne i skuteczne zarządzanie przedszkolem poprzez: 

− zapewnianie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówce. 

 

2. Zakres 

Organizacja działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci pozostających pod opieką 

nauczycieli  z Przedszkola nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu. 

 

3. Dzieciom zapewnione jest bezpieczeństwo: 

 

- podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, 

 

- podczas pobytu w budynku przedszkola, 

 

- w czasie zabaw w ogrodzie 

 

4. Kogo dotyczy procedura. 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz 

rodzice. 



Nauczyciele są zobowiązani do: 

a) uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/ prawnymi opiekunami, 

b) ustalenie z rodzicami zakazu przynoszenia przez dzieci z domu zabawek, książek oraz 

wszelkich dodatkowych przedmiotów, 

c) wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie gdy dzieci nie 

przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć. 

a) przypominania podstawowych zasad higieny - zasłanianie twarzy podczas kichania, 

kaszlnięcia itp. w odpowiedni sposób, 

b) 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). 

a) Przypominanie zasad zdrowego odżywiania i pamiętanie o nawodnieniu organizmu 

(stosowaniu zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu 

warzyw), nadzorowania picia wody, 

b) spędzanie aktywnego czasu poprzez m.in. korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym 

powietrzu, optymalnie na terenie podmiotu 

a)   regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie 

po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, 

po skorzystaniu z toalety. 

c) nadzorowania korzystania ze sprzętów (które można zdezynfekować)  

na przedszkolnym placu zabaw, 

d) stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka. 

 

 

Inni pracownicy przedszkola zobowiązani są do: 

 

 

a) utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych -  dezynfekowanie powierzchni 

dotykowych: klamki, poręcze, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł, 

powierzchni płaskich, domofonów, czytnika kart itp., 

b) codziennego dezynfekowania sprzętu w ogrodzie przedszkolnym, 

c) ściśle 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, 

c) wietrzenia części wspólnych, korytarzy, 

d) oznaczania taśmą sprzętu, z którego nie można korzystać w ogrodzie przedszkolnym, 

e) zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, regularne odbieranie odpadów i czyszczenie 

pojemników na odpady. 

 

 

Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni: 

 

a) przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych, 

b) dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej, 

c) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki                        

w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym, 



d) Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku placówki lub 

na teren placówki, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

e) przygotować dziecko na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu, 

f)   rodzice zobowiązują się do podpisania oświadczenia - załącznik nr 2 

 

 

1. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA 

PRZEZ RODZICA/ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ 

 

a) za bezpieczeństwo dziecka w drodze  do i z przedszkola odpowiadają rodzice / prawni   

opiekunowie, 

b)  dziecko do przedszkola może przyprowadzać i odbierać jeden opiekun, bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej, 

c) rodzic wchodzący do przedszkola powinien zdezynfekować ręce, 

d) rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola,                

zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

e) po przebraniu dziecka, rodzic odprowadza dziecko do drzwi sali, przekazuje dziecko 

pod opiekę nauczycielki – NIE WCHODZI DO SALI 

f) rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6.30 – 8.30, po 8.30 

placówka zostaje zamknięta 

g) do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe bez jakichkolwiek objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej, 

h) rodzice odbierają dzieci do godziny 17.00; 

i) po odbiorze dziecka z przedszkola lub ogrodu przedszkolnego rodzic/opiekun 

zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia placówki, 

j) W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce 

rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki 

 z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoba zdrowa). 

 

 

 

 

2. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU 

 

 Pobyt w salach zabaw: 

 

a) w miarę możliwości należy zapewnić dzieciom z jednej grupy  pobyt w swojej sali ze 

swoimi opiekunami, jeśli jednak będzie konieczność pobytu w grupie zbiorczej, 

b) dzieci z danej grupy przebywają w wyznaczonych i stałych salach pod opieką 

nauczyciela, który wykonuje zadania opiekuńcze i wychowawcze, 

c) w salach zabaw, pozostawione są elementy wyposażenia oraz zabawki nadające się  

do właściwej dezynfekcji, sale są regularnie wietrzone, 

d) dzieci korzystają z dystrybutorów wody  pod nadzorem nauczyciela, 

         nauczyciel systematycznie kontroluje stan zdrowia dzieci i czuwa nad  

         ich bezpieczeństwem, 

e) wprowadza się zakaz odbierania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu  na dodatkowe 

wyjścia dziecka np. wizyty  u dentysty lub inne i ponowny powrót do przedszkola   

w ciągu danego dnia. 

 

Spożywanie posiłków 



 

a) korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, 

b) przy organizacji żywienia (kuchnia), zapewnić warunki higieniczne wymagane 

przepisami prawa. 

 

 

3. PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. 

 

 

   a) sprzęt ogrodowy należy dezynfekować z użyciem detergentu, jeśli nie ma takiej 

możliwości należy zabezpieczyć go przed użyciem, 

   b) sprzęt na placu zabaw zabezpiecza się taśmami w przypadku wyłączenia z użytku. 

 

 

 

 

4. PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI 

 

a) dyrektor przedszkola oraz nauczyciele, intendent mają kontakt mailowy z trójkami 

grupowymi w celu przekazywania informacji dotyczących zasad, procedur, zmian                 

w  organizacji pracy przedszkola. 

b) dyrektor oraz nauczyciele i intendent mają zaktualizowane kontakty telefoniczne do 

wszystkich rodziców, celem zapewnienia szybkiej komunikacji przedszkole – rodzic.  

c) ważne dokumenty, informacje zamieszczane są na stronie internetowej 

d) bieżące informacje przekazywane są przez nauczyciela przy odbiorze dziecka 

 

 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U 

DZIECI LUB PERSONELU PRZEDSZKOLA 

  
a) do pracy w podmiocie powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 

           sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną, 

b) do przedszkola przyprowadzane są dzieci bez objawów choroby infekcyjnej  

lub sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to także ich opiekunów, 

c) 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, 

d)  w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy 

niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, 

e) wydzielenie obszaru, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w 

przypadku wystąpienia objawów chorobowych, 

f) ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

            sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną oraz przeprowadzenie dodatkowego          

            sprzątani, a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki,         

            poręcze, uchwyty itp.). 
 

 

 

 



Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym dokumentem obowiązującym                    

w Przedszkolu nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu, akceptuję zawarte w nim procedury.  

 

 

 

………………………………………………. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawny 

 


