
PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ PRZEDSZKOLU W CZASIE 

TRWANIA EPIDEMII COVID-19 

 

1. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć 

 

2. Zapewnia się taką organizację pracy, aby w miarę możliwości ograniczyć 

kontakty dzieci pomiędzy grupami. 

 

3. Przejście do łazienki i szatni odbywa się z zachowaniem dystansu oraz 

szczególnej ostrożności , pod nadzorem pracowników przedszkola. 

 

4. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). 

 

5. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

 

6. Pomoce plastyczne należy podpisać i indywidualnie przydzielić każdemu dziecku. 

 

7. Zabawki i gry dydaktyczne udostępnia się dzieciom rotacyjnie z zachowaniem 

okresu 

kwarantanny. 

 

8. Każde dziecko podczas pobytu w sali musi mieć przyporządkowane stałe miejsce przy 

stoliku. 

 

 

9. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

przedszkola, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości z zachowaniem 

zasady, że na placu może znajdować się jedna grupa przedszkolna.  

 

10. Z użytku wyłącza się  piaskownicę. 

 

11. Sprzęt na przedszkolnym placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu. 

 

12. W przypadku korzystania przez grupę z  placu zabaw poza terenem przedszkola 

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

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

będą miały dostęp. 

 

13. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 

szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie z ogrodu, po 

korzystaniu z toalety. 

 

14. Nauczyciele i pracownicy zachowują pomiędzy sobą dystans społeczny wynoszący 

min. 1,5 m. 

 



15. W razie zaobserwowania objawów chorobowych należy mierzyć dzieciom 

temperaturę. 

 

16. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować 

je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 

2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w 

celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu. 

 

17. Na czas pracy przedszkola w warunkach obowiązującego reżimu sanitarnego 

ogranicza się wszelkie wyjścia, wycieczki i organizację imprez i uroczystości 

międzygrupowych. 

 

 

 

 


