
Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii 

obowiązująca w Przedszkolu „Baśniowy Dworek” w Golinie  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

Podstawa prawna: 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.), 

 wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie                   

z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie 

przedszkola w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19 

  

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu 

przedszkola podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z dziećmi w przedszkolu od 

momentu przyprowadzenia do przedszkola do chwili odbioru dzieci z przedszkola przez 

rodziców. 

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, personel 

obsługi przedszkola 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących                 

w przedszkolu procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii koronawirusa 

COVID-19. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dziecka 

zdrowego – bez objawów chorobowych. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni mierzyć dziecku temperaturę przed 

przyprowadzeniem do przedszkola. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko do przedszkola do godz. 9.00                             

i pozostawiają je pod opieką personelu przedszkola w drzwiach. 



5. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko do przedszkola bez zbędnych 

przedmiotów, zabawek (ewentualnie z przyborami, których nie posiadają w przedszkolu                          

i pozostawiają je w sali). 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną 

osłoną, np. maseczką, podczas kontaktu z personelem przy drzwiach. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) zakrywają usta i nos dziecku, które ukończyło 4. rok życia, 

indywidualną osłoną ust i nosa (np. maseczką) w drodze do przedszkola. 

8. Rodzice (prawni opiekunowie) bezwzględnie dezynfekują ręce przy drzwiach przedszkola  

płynem do dezynfekcji rąk. 

9. Rodzice (prawni opiekunowie) nie przyprowadzają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu 

przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

10. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do odbierania dziecka w określonym przez 

siebie czasie, w godzinach otwarcia przedszkola, tj. w godz. 7.00-16.00 po uprzednim 

telefonie do przedszkola 63 241-81-54. 

11. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek regularnego przypominania dziecku                           

o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa                       

i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. 

12. Rodzice powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy 

podczas kichania czy kasłania. 

13. Rodzice mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych w okresie 

pandemii koronawirusa COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego 

przykładu. 

14. Do informacji rodziców: 

Personel przedszkola bardzo dokładnie dezynfekuje przedmioty znajdujące się w sali, dzieci 

w sali są pod opieką nauczyciela oraz osoby z obsługi, które pilnują zaleceń związanych                   

z zachowaniem bezpieczeństwa.  

Sale dydaktyczne przygotowane są na dyżury zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

 

 


