
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2022 z dnia 25 marca 2022 r. 

Procedury funkcjonowania 

Przedszkola Miejskiego nr 20 w Gliwicach 

 
 

 

I. Organizacja pracy przedszkola 

• Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 17:00. 

• Jedna grupa dzieci  przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

• Do  grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami 

opiekunowie. 

• W grupie może przebywać maksymalnie 25 plus 3 dzieci- uchodźców z Ukrainy. 

II. Organizacja opieki w przedszkolu 

• Dyrektor przedszkola, w czasie wzrostu zachorowalności dzieci w przedszkolu, zaleca 

stosowanie maseczek zasłaniających nos i usta. 

• Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej .  

• Dzieci po przyjściu do przedszkola w pierwszej kolejności musza umyć ręce! 

• Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej .  
• Opiekunowie winni są przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki w szczególności zasad 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

• Dziecko/ dzieci do przedszkola może odprowadzać i odbierać i na jego teren wchodzić-  jeden 

opiekun. 

• Ogranicza się w przedszkolu przebywanie osób trzecich. 

• W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic/opiekun za 

zgodą dyrektora  przedszkola może przebywać z zachowaniem środków ostrożności- tylko osoba 

zdrowa. 

• Rodzice/ opiekunowie, którzy przyniosą zabawkę do przedszkola, powinni zadbać o regularne 

czyszczenie/ pranie/ ew. dezynfekcję zabawki. 

• Sale przedszkolne i hole są wietrzone regularnie 

• Personel kuchenny i pracownicy nie związani bezpośrednio z obsługą dzieci ograniczają kontakty z 

nimi i z nauczycielami. 

• W przedszkolu działają sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/ opiekunami dzieci.  

• Przedszkole jest w posiadaniu termometru bezdotykowego do pomiaru temperatury. 

• Każdy nauczyciel posiada zgodę na pomiar temperatury dziecka. 

• Jeśli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję choroby 

zakaźnej należy odizolować je w wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/ 

opiekunów w celu pilnego odebrania z przedszkola.  

• Organizacja pracy przedszkola uniemożliwia nadmierne grupowanie się dzieci i osób pracujących z 

dziećmi.   

• W przedszkolu stosowane są ogólne zasady higieny: mycie rąk, ochrona podczas kaszlu czy kichania, 

unikanie dotykania ust, oczu i nosa, nie dzielenie się jedzeniem i piciem. 



• Dzieci regularnie korzystają z pobytu na świeżym powietrzu i z możliwości korzystania z terenów 

rekreacyjnych. 

• Sprzęt na placu zabaw jest czyszczony z użyciem detergentów. 

• W przedszkolu jest wdrożone zdrowe odżywianie i nawadnianie dzieci. 

III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

• Nauczyciele dopilnują, aby dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie po 

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

skorzystaniu z toalety. 

• W przedszkolu, wicedyrektor prowadzi  monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. 

• Pracownicy obsługi, przeprowadzając dezynfekcję  będą 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. 

• Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy, zaopatrzony jest w indywidualne 

środki ochrony osobistej  do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – 

adekwatnie do aktualnej sytuacji). 

• W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk.  

• W przedszkolu zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet, regularne odbieranie 

odpadów                     i czyszczenie pojemników na odpady. 

IV. Żywienie w przedszkolu 

• Pracownicy kuchni,  zobowiązani są do przestrzegania warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego:  zwrócenia 

szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.              

• W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z posiłków salach poszczególnych grup 

dzieci, po wydanych posiłkach pracownicy obsługi czyszczą blaty stołów i poręcze 

krzeseł w każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce 

z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka 

• Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

• Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej . dotyczy to także ich opiekunów.  

• W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik zostanie niezwłocznie odsunięty 

od pracy, jeśli jest taka konieczność- wzywa pomoc medyczną. 



• W przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej należy odizolować je w 

wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania 

z przedszkola.  

• Przedszkole wyznaczyło i przygotowało (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w 

przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

• Zaleca się pracownikom bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego . 

 

 

 


