
ORGANIZACJA PRACY  

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO ZIELONY ZAKĄTEK W PLEWISKACH 

Podstawa opracowania: 

 1)Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Edukacji 

Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego. 

 2)Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 –IV aktualizacja, wydane na 

podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 

z 2019r.poz.59, oraz z 2020 r. poz.322,374 i 567,1337). 

ORGANIZACJA PRACY W PRZEDSZKOLU: 

1. Przedszkole działa w trybie reżimu sanitarnego.  

2. Przedszkole będzie realizowało zajęcia dydaktyczno  - wychowawcze, (zajęcia dodatkowe 

zawieszone do odwołania).  

3.  W przedszkolu wyznacza się 4 sale, w których będą przebywać dzieci. 

4. Pokój nauczycielski wyznacza się na miejsce na odizolowanie osób, dziecka w przypadku 

pojawienia się objawów chorobowych lub wyznacza się miejsce w sali. 

5. Do grupy przyporządkowani są nauczyciele, woźne, pomoc nauczyciela. 

6. Godziny otwarcia i zamknięcia grup przedszkolnych ustala dyrektor za zgodą organu 

prowadzącego.  

7. W przypadku braku personelu dyrektor powiadamia organ prowadzący oraz występuje z 

wnioskiem o zamknięcie grupy lub przedszkola. O zamknięciu grupy powiadamia 

niezwłocznie ustalonymi drogami komunikacji rodziców dzieci. 

8. W jednej grupie może przebywać do 25 dzieci. Dzieci przypisane są w miarę możliwości do 

stałej grupy i stałego miejsca przy stoliku. 

9. Podczas pobytu w salach, szatni, korytarzach, ogrodzie przedszkolnym, dzieci zobowiązane 

będą do zachowania dystansu między sobą. Zostanie zapewniona taka organizacja pracy, 

która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. 

10. Nie będą organizowane wyjścia poza teren przedszkola.  

11. Minimalna przestrzeń do wypoczynku,  zabawy i zajęć dla dzieci w sali została określona w 

wymaganiach GIS. 

12. W sali, w której przebywa grupa zostaną usunięte wszystkie zabawki i przedmioty których nie 

można uprać lub dezynfekować do strefy izolacji.  

13. Dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek i innych przedmiotów z domu. 

14. Sale i inne pomieszczenia należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w razie potrzeby i 

odpowiednich warunków pogodowych częściej. 

15. Zaleca się wyjścia do ogrodu przedszkolnego i korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym 

powietrzu. Wyjścia są organizowane tak by dzieci z poszczególnych grup nie stykały się ze 

sobą w trakcie przejścia z sali do szatni i szatni  do ogrodu. W ogrodzie wyznacza się stałe 

miejsca zabaw danej grupy dzieci w dany dzień.  

16. Personel przedszkola podczas pracy zachowuje dystans wynoszący co najmniej 1,5 m. 

17. Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 



18. Rodzice, przyprowadzający/ odbierający dzieci z przedszkola mają wstęp do przedszkola  za 

zgodą pracownika przedszkola zgodnie z wymaganiami GIS. 

19. Na teren przedszkola mają wstęp: pracownicy przedszkola, dzieci uczęszczające do 

przedszkola, służby medyczne oraz  osoby usuwające awarię po ustaleniu z dyrektorem 

przedszkola. Wymaga się by osoby te były wyposażone w odpowiednie środki ochrony 

osobistej uzgodnione i sprawdzone przez dyrektora lub wyznaczoną osobę. 

20. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, przyprowadzane/ odbierane przez 

zdrowych rodziców. 

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

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

22. Zapewnia się aktualizację numerów telefonów do rodziców dzieci uczęszczających do 

przedszkola dla  zapewnienia szybkiej komunikacji. 

23. Zapewnia się termometry bezdotykowe w każdej sali dla dzieci, szatni dla dzieci, dla 

personelu przedszkola. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. 

24. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych dziecka, zostaje ono 

odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (pokój nauczycielski). Z dzieckiem przebywa 

wyznaczona osoba. Niezwłocznie powiadamia się rodziców w celu pilnego odebrania dziecka 

z przedszkola. 

 

 HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI: 

1. W wejściu do budynku zostanie umieszczony płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja o 

obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby, które uzyskały zgodę na wejście do 

budynku. 

2. Osoby które uzyskały zgodę na wejście do przedszkola po dezynfekcji rąk, mają obowiązek 

zakryć usta i nos. Powyższe dopilnowuje osoba wydająca zgodę na wejście do przedszkola lub 

przez nią wyznaczona. Osoby, które uzyskały zgodę na wejście do przedszkola poruszają się 

na jego terenie pod nadzorem osoby wydającej zgodę w sposób zorganizowany z 

zachowaniem wymaganych odległości od personelu i dzieci. 

3. Personel zobowiązany jest do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowania w 

grupach, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed i po jedzeniu, po 

powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

4. Personel zobowiązany jest do monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych (poręczy, klamek, wyłączników, powierzchni płaskich, blatów stolików, 

krzesełek, szafek, zabawek, toalet). 

5. Personel zobowiązany jest zapoznać się z kartą charakterystyki preparatów dezynfekujących i 

ściśle przestrzegać zaleceń producenta przy ich stosowaniu.  

6. Personel przedszkola jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – przyłbice, 

maseczki zakrywające usta i nos, fartuchy z długim rękawem, jednorazowe rękawiczki, i 

zobowiązani do ich stosowania w miarę indywidualnych potrzeb i wymagań. 

7.  W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk. 

8. Woźne pracujące w grupach zobowiązane są do dezynfekcji toalet i umywalek. W 

pomieszczeniach sanitarnohigienicznych personelu bieżącą dezynfekcję przeprowadza 

wyznaczony pracownik, a każda osoba z personelu może skorzystać z możliwości osobistego 

skorzystania z płynu dezynfekującego w celu wykonania dezynfekcji. 



GASTRONOMIA: 

1. Dzieci korzystają wody pitnej pod nadzorem personelu w grupie. 

2. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego 

pracowników, w szczególności odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny do 

dezynfekcji i czyszczenia powierzchni i sprzętów. Zobowiązuje się personel pracujący przy 

organizacji żywienia do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców (naczynia stołowe, 

sztućce, mniejsze gabarytowo elementy wyposażenia kuchni są wyparzane w urządzeniu 

wyparzającym). 

3. Wydawanie i spożywanie posiłków należy realizować na podstawie procedury. 

4. Personel kuchenny, ogrodnik, intendent, nie mogą mieć bezpośrednio kontaktu z dziećmi i 

personelem opiekującym się dziećmi. 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA 

1. Do pracy w przedszkolu przychodzi jedynie personel zdrowy, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na jakąkolwiek chorobę w tym zakaźną. 

2. Do pracy z dziećmi w grupach nie angażuje się personelu powyżej 60 roku życia lub z 

istotnymi problemami zdrowotnymi. 

3. W przedszkolu wydziela się obszar w pokoju nauczycielskim wyposażony w  dodatkowe 

środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę/ dziecko w 

przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych lub doraźnie wyznacza się miejsce w sali. 

4. W przedszkolu opracowano i zaznajomiono personel procedurę postępowania na wypadek 

zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. 

5. W przedszkolu podlega ustaleniu lista osób przebywających w tym samym czasie, w 

przypadku gdy przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się zalecenie wytycznych 

GIS dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno- 

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

Niniejsze opracowanie obowiązuje od dnia 01.09.2020 

Plewiska 28.08.2020 

DYREKTOR 

JADWIGA GŁOWACKA 


