
Regulamin funkcjonowania funkcjonowania oddziału przedszkolnego 

 przy Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym  

w czasie pandemii COVID-19 

Zakres obowiązków  organu prowadzącego, dyrektora, nauczyciela/opiekuna, rodziców 

 

ORGAN PROWADZĄCY 

1. Zobowiązany jest w miarę możliwości do  zapewnienia dodatkowego  pomieszczenia 

dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń; 

2. Pomoże też dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu 

skierowanych do niego wytycznych.  

3. Zobliguje  dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa 

na terenie placówki; 

4. zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki, 

a w razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: 

jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy 

z długim rękawem. 

5.  ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci 

lub w sytuacji podejrzenia zakażenia; 

6. zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku 

nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny; 

7. wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych 

dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy 

zewnętrznego (tzw. cateringu). 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY 

1. Opracowuje i wdraża  procedury  bezpieczeństwa  COVID- 19. 

2. Planuje  organizację pracy na podstawie analizy zebranych zdalnie (np. telefonicznie 

lub mailowo) informacji od rodziców o liczbie uczestników oraz godzinach zajęć 

opiekuńczych.  

3. Przekazuje rodzicom informacji o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, 

jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za 

podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka 

do instytucji. 

4. Zapewnia  pomieszczenia  (w tym do izolacji) oraz ich wyposażenia.  

5. Ogranicza w miarę możliwości  przebywanie w placówce osób trzecich. 

6. Wyposaża pracowników w niezbędne środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, 

przyłbice, fartuch ochronny) 



7.  Zapewnia środki  dezynfekujące , w odpowiednich pomieszczeniach-miejscach (przy 

wejściu do budynku , w toaletach , w sali przedszkolnej). W pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych umieszcza  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,  

a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.  Dozowniki z płynem 

do dezynfekcji rąk umieszcza  w miejscach niedostępnych dla dzieci.   

8.  Zaopatruje  sanitariaty , z których korzystają dzieci w  mydło antybakteryjne z uwagi 

na to, że nie jest zalecane używanie środka dezynfekcyjnego przez dzieci. 

9. Zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje  codzienne prace porządkowe, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, 

uchwytów, , poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 

pomieszczeniach spożywania posiłków. Po zakończonych zajęciach następuje 

dezynfekcja zabawek i przedmiotów używanych przez dzieci. 

NAUCZYCIEL/OPIEKUN 

1. Wyjaśnia  dzieciom "w formie pozytywnej"  nowe zasady i to, dlaczego zostały 

wprowadzone.  

2. Nie  organizuje spacerów poza teren placówki, nie korzysta z placu zabaw.  

3. Usuwa  wszystkie przedmioty i zabawki, których nie można skutecznie 

dezynfekować, (np. pluszowe zabawki, dywan, ubranka dla lalek). 

4.  Wszystkie sprzęty wykorzystywane do zajęć z dziećmi  systematycznie dezynfekuje, 

a sale wietrzy  co najmniej raz na godzinę.  

5. Organizuje  pokaz właściwego mycia rąk. Przypomina i daje przykład. 

Uatrakcyjnia mycie rąk poprzez historyjki obrazkowe (obejmujące kolejne etapy 

mycia rąk) czy zabawy paluszkowe, śpiewanie w trakcie mycia"). 

6. Regularnie przypomina dziecku o podstawowych  zasadach higieny. Podkreśla,  

że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem  

i  nie podawać ręki na przywitanie. Zwraca uwagę - uczy odpowiedniego  sposobu 

zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

7. Dba o  zachowanie między podopiecznymi dystansu społecznego wynoszącego  

minimalnie 1,5 m, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny 

podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bliżej 

niż na 2 m. 

 



RODZICE / OPIEKUNOWIE 

 

1. Rodzicu, przyprowadź tylko zdrowe dziecko.  Aby zapewnić dziecku odpowiednią 

opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie 

jego zdrowia. 

2.  Budynek szkoły jest zamknięty, należy używać dzwonka, który znajduje się przy 

drzwiach wejściowych.  

3. Rodzicu, nie wchodź do budynku szkoły, nauczyciel/pracownik obsługi odbiera dziecko 

przy wejściu. Procedura odbioru dziecka z przedszkola jest taka sama.  

4. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  

w izolacji. 

5. Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu osłonę ust i nosa w drodze do 

i z przedszkola. Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie 

ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa 

przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać 

w domu. 

6. Dziecko na terenie placówki będzie miało zapewnioną dezynfekcję rąk. 

7. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci jak 

 i  nauczyciela. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej farmy zabezpieczenia. 

8. Dziecko nie przynosi zabawek z domu. Zabawki dostępne w przedszkolu będą 

systematycznie dezynfekowane. 

9. Każde dziecko przynosi drugie śniadanie i coś do picia. 

10. Stoliki i krzesła będą dezynfekowane po każdym posiłku. 

11. Liczba dzieci w grupie będzie ograniczona (max 12 osób 4 m2 na jedno dziecko). 

12. Opiekun będzie zwracać uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości między dziećmi. 

13. Z sali przedszkolnej zostaną usunięte przedmioty, których nie można skutecznie  

zdezynfekować ( pluszaki, ubranka dla lalek, dywan). 

14. Nie będzie czynny plac zabaw. Organizowane będą tylko spacery po obejściu szkoły. 

15. Rodzicu, jeśli przyprowadzasz dziecko do przedszkola zobowiązany jesteś do pozostania 

w stałym  kontakcie telefonicznym z opiekunem grupy. 

16. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Twoje dziecko zostanie odizolowane 

od grupy, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany. Jesteś zobligowany do 

odebrania dziecka z placówki. 

 

 

  

 


