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II. PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA 

1. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 

1) Placówka funkcjonuje w godzinach 6.00- 17.00. 

2) Wejście do przedszkola odbywa się  furtką od strony południowej /od parkingu przed 

przedszkolem/, wyjście furtką od strony zachodniej /od fryzjera/, tak aby uniknąć 

kontaktów między osobami wchodzącymi i wychodzącymi z budynku.  

3) Dzieci można przyprowadzić do godziny 8.25. / w godzinach 8.25.- 8.30 następuje 

dezynfekcja przestrzeni wspólnych: przedsionek, hol, szatnia/. 

4) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola 

zobowiązani są do zachowania dystansu 1, 5 m  w stosunku do opiekunów, 

nauczycieli, innych Rodziców i ich dzieci. 

5) Prosi się o przestrzeganie w/w zasad w sytuacji konieczności  oczekiwania przed 

wejściem do budynku. 

6) Zgodnie z zaleceniami GIS w przedszkolu należy ograniczyć przebywanie osób 

trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.  

7) W placówce wyznaczono strefy czyste i brudne, oznaczone kolorami: czerwone- 

brudne, zielone –czyste. 

8) Część wspólna oznaczona kolorem czerwonym, przeznaczona jest dla dzieci                           

i Rodziców, którzy  przyprowadzają i odbierają dziecko do przedszkola.   

9) Strefa zielona przeznaczona jest dla dzieci i pracowników.  

10) W przedszkolu wyznaczono następujące  strefy: 

a) Czerwona: przedsionek przedszkola, hol z domofonem, szatnia. 

b) Zielona –korytarz, sale zabaw.  

11) W celu uniknięcia kontaktów osób z zewnątrz wstęp do strefy zielonej Rodzicom 

jest zabroniony.  

12) Rodzic  zobowiązany  jest do zasłania nosa i ust maseczką ochronną. 

13) Rodzic przed wejściem  do przedszkola zobowiązany jest zdezynfekować ręce lub 

założyć rękawiczki jednorazowe. Dezynfekcja odbywa się zgodnie z zamieszczoną 

instrukcją. 

14) Dzieci do przedszkola przyprowadzają osoby zdrowe, u których w domu nie 

przebywają osoby w izolacji w warunkach domowych.  

15) Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola. 
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16) Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów  

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

17) Rodzic zobowiązany jest do udostępnienia aktualnych numerów telefonów 

kontaktowych w celu możliwości szybkiego kontaktu przedszkola z Rodzicem. 

18) Rodzic odbija kartę odznaczając godzinę przyjścia. 

19) Rodzic rozbiera dziecko w szatni z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m do 

innych osób i dzieci. 

20)  W   jednym boksie każdej grupy może przebywać  2 Rodziców  i ich dzieci.  

21)  Rodzic rozbiera dziecko w szatni i przekazuje  pracownikowi obsługi, który 

zaprowadza je na salę i przekazuje nauczycielowi. 

22) Rodzic przekazuje istotne informacje osobie, która odbiera dziecko od Rodziców.  

23) Komunikacja Rodziców z nauczycielem odbywa się za pomocą komunikatorów 

elektronicznych /telefon, sms, email/.  

24) Dziecko po wejściu na salę  myje ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk.  

25) Dalej mają zastosowanie procedury dotyczące organizacji pracy przedszkola. 

       Wyjątek stanowią dzieci w okresie adaptacji- dzieci nowoprzyjęte.          

1) W okresie  adaptacyjnym, w pierwszym tygodniu  września, Rodzic  będzie mógł  

zaprowadzić dziecko na salę, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności/osłona 

nosa i ust, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk/. 

2) Należy  bezwzględnie zachować dystans społeczny co najmniej 1,5 metra od osób 

trzecich.  

3) Rodzice, którzy skorzystają z możliwości wejścia na salę, zobowiązani są do 

wpisania się na listę, zaznaczając godzinę wejścia i wyjścia oraz podając numer 

telefonu. Zgodnie z rekomendacjami GIS lista osób przebywających w tym samym 

czasie w części, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie, posłuży do 

szybkiego kontaktu Powiatowej Stacji Sanepidu z osobami z kontaktu i  podjęcia 

decyzji w sprawie dalszego postępowania.   

 2. Procedura odbierania dziecka z przedszkola 

1) Rodzic  zobowiązany  jest do zasłania nosa i ust maseczką ochronną. 

2) Rodzic przed wejściem  do przedszkola zobowiązany jest zdezynfekować ręce lub 

założyć rękawiczki jednorazowe. 
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3) Rodzice i opiekunowie  odbierający dzieci z przedszkola zobowiązani są do 

zachowania dystansu 1, 5 m.   

4) Prosi się o przestrzeganie w/w zasad również w sytuacji oczekiwania na wejście do 

budynku. 

5) Dziecko można odebrać w godzinach: 12.15- 12.45 oraz 14.30 do 17.00. 

6) Można skorzystać z dzwonka przed budynkiem.  

7) Rodzic wywołuje dziecko przez domofon. 

8) Pracownik obsługi przyprowadza  dziecko z sali zabaw na szatnię,  przekazuje 

Rodzicowi lub upoważnionej osobie do odbioru /po uprzednim sprawdzeniu  

Upoważnienia/    

9) Rodzic odbija kartę, odznaczając godzinę wyjścia.  

10) Przy odbiorze dzieci obowiązują te same zasady co podczas przyprowadzania, tzn.: 

wchodzimy i wychodzimy furtkami oznaczonymi : WEJŚCIE / WYJŚCIE.  

3. Organizacja pracy przedszkola 

1) Placówka funkcjonuje w godzinach 6.00- 17.00. 

2) Zgodnie z zaleceniami GIS w miarę możliwości organizacyjnych, należy zapewnić 

taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup 

dzieci.  

3) W związku z realizacją w/w zaleceń oraz po analizie potrzeb rodziców w zakresie 

zadeklarowanych   godzin  korzystania z usług przedszkola,  planuje się 

następującą organizację pracy oddziałów: 

Grupa I-   7.00-17.00 

Grupa II-  8.00-15.00 

Grupa III -6.00-16.00 

Grupa IV-  7.00-16.00 

Grupa V -  7.00-16.00 

4) Dziecko wchodzi do  swojej sali  i przebywa w niej  cały czas pobytu w przedszkolu. 

5) W wyjątkowych sytuacjach zostanie ustalona stała grupa dzieci, która będzie zbierać 

się w grupie III od godziny 6.00-7.00 oraz w grupie I od godziny 16.00-17.00.  

6) Dzieci nie przynoszą zabawek do przedszkola oraz nie zabierają wytworów i prac do 

domu. Prace gromadzone są w teczkach indywidualnych dziecka.  

7) Z sal zostały usunięte przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. 

pluszowe zabawki, lalki, puzzle, gry, książki, wykładziny dywanowe.  
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8) Dzieci siedzą, bawią się na puzzlach piankowych, które są systematycznie 

dezynfekowane.  

9) W przedszkolu obowiązuje zasada „1 zabawka – 1 dziecko”.  Dziecko po skończonej 

zabawie odkłada zabawkę  do pojemnika oznaczonego kolorem czerwonym.  Zabawki 

są dezynfekowane w osobnym pomieszczeniu. Po zdezynfekowaniu zabawki trafiają 

na regał lub do ponownej zabawy. 

10) Przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, materace po każdorazowym użytku są 

dezynfekowane. 

11) Dzieci używają swoje przybory piśmiennicze. 

12) Sprzęty, zabawki, stoły i powierzchnie płaskie są dezynfekowane przed posiłkami oraz  

po skończonych zajęciach stolikowych.  

13) Sala wietrzona jest co godzinę, w razie potrzeby również w czasie zajęć.  

14) Dzieci myją ręce po przyjściu do przedszkola, po wyjściu z toalety, przed posiłkiem, 

po zabawie i zajęciach, po powrocie z ogrodu przedszkolnego. 

15) W łazienkach zamieszczone są instrukcje mycia rąk. 

16) Toaleta po każdorazowym użyciu jest dezynfekowana.  

17) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych opiekunowie 

dokonują  pomiaru temperatury dziecka. Rodzic na dokonanie pomiaru temperatury 

wyraża pisemną zgodę.  

18) Dziecko, które przejawia niepokojące objawy chorobowe zostanie umieszczone w 

izolatce (pokój terapii)  z zapewnieniem min. 2 metrów odległości od innych osób.  

Opiekę nad dzieckiem przejmuje pracownik obsługi. Nauczyciel niezwłocznie 

powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

19) Rodzic po otrzymaniu informacji telefonicznej od nauczyciela, o wystąpieniu 

niepokojących objawów chorobowych u dziecka, zobowiązany jest odebrać dziecko z 

przedszkola w ciągu 1 godziny i skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.  

Lekarz decyduje o dalszym postępowaniu.  

20) Dzieci korzystają z placu zabaw. Grupy przed wyjściem na teren nie spotykają się w 

szatni. 

21) Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany.  

22) Nauczyciel może lecz nie musi korzystać z zasłania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.  
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23) Personel obsługujący podczas kontaktów z osobami trzecimi wchodzącymi do 

przedszkola, również Rodzicami, zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa maseczką 

lub przyłbicą.  

24) Dyrektor zobowiązany jest do ustalenia  listy osób przebywających w tym samym 

czasie w pomieszczeniach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o 

zakażenie. Zgodnie z wytycznymi GIS lista osób przebywających w tym samym czasie 

w części wspólnej placówki, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie, 

posłuży do szybkiego kontaktu Powiatowej Stacji Sanepidu z osobami z kontaktu                    

i  podjęcia decyzji w sprawie dalszego postępowania.   

4.  Organizacja zająć rytmiki oraz religii. 

1) Zajęcia religii i rytmiki prowadzone są przez nauczycieli z zewnątrz. 

2) Nauczyciel przychodzi na zajęcia zdrowy.  

3) Przed wejściem na zajęcia na kolejną grupę zobowiązany jest zdezynfekować ręce. 

4) Zajęcia prowadzi w przyłbicy lub w maseczce. 

5) Zachowuje dystans społeczny 1,5 m od dzieci oraz innych pracowników. 

6) Po zajęciach sala jest wietrzona. 

 

5. Organizacja zajęć logopedii i terapii pedagogicznej.  

1) Powierzchnia pomieszczenia na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co 

najmniej 15 m 2. Aby spełnić zalecenie GIS  zajęcia prowadzone są w wydzielonym 

miejscu na holu w przedszkolu.  

2) Nauczyciel przychodzi na zajęcia  zdrowy.  

3) Zobowiązany jest zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem pracy z kolejną grupą lub 

umyć ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk. 

4) Logopeda przychodząca z zewnątrz na zajęcia, prowadzi terapię logopedyczną w 

przyłbicy. 

5) Nauczycielka  prowadząca  terapię pedagogiczną, która jest  zatrudniona w Miejskim 

Przedszkolu Nr 27   może zasłaniać nos i usta przyłbicą.  

6) Zajęcia prowadzone są indywidulanie lub w stałych grupach. 

7) Grupę terapeutyczną tworzą dzieci z jednej grupy przedszkolnej. 

8) Dziecko przed rozpoczęciem zajęć oraz po zajęciach  myje ręce.  

9) Dzieci na zajęciach korzystają z własnych przyborów piśmienniczych. 

10) Po każdej grupie stoły i pomoce są dezynfekowane. 
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11) Po zajęciach każdej grupy pomieszczenie jest wietrzone. 

12) Nauczyciel prowadzi porady i konsultacje  z Rodzicami za pomocą komunikatorów 

elektronicznych /telefon, sms, email oraz Facebooka Logopedy Miejskiego 

Przedszkola nr 27 w Płocku./   

 

 

 

 

 


