
PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZNYCH 

HIGIENICZNO-ZDROWOTNYCH WARUNKÓW POBYTU 
w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Bytomiu 

 

 

 

Niniejsza procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie 

bezpieczeństwa na terenie przedszkola, aby optymalnie i w sposób możliwy do zrealizowania 

zapobiec ponownemu rozprzestrzenianiu się wirusa.  

Organ prowadzący, dyrektor i pracownicy zobowiązują się do należytego 

sprawowania nadzoru nad bezpiecznym i higienicznym przebiegiem pobytu dzieci                              

w placówkach, w takim zakresie, w jakim pozwoli na to obecna sytuacja.  

W procedurze wskazano zadania dyrektora i pozostałych pracowników placówki 

wychowania przedszkolnego, organu ją prowadzącego oraz wychowanków i ich rodziców. 

 

Podstawa prawna: 

• art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148 ze zm.), 

• wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia 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, 

• wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego                      

z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej                   

i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) 

 

§ 1  

 Organizacja opieki w przedszkolu 

 

1. Placówka otwarta będzie w godzinach 6.00-17.00, zgodnie z potrzebami wskazanymi 

przez rodziców/opiekunów. 

2. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do wytycznych zawartych                  

w procedurze pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do placówki z winy 

rodzica/opiekuna. 



3. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej 

4. Rekomenduje się, aby dzieci po przyjściu ( przebraniu się) do placówki w pierwszej 

kolejności myły ręce wodą z mydłem. 

5. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej. 

6. Opiekunowie powinni przestrzegać wytycznych zawartych w procedurze oraz zasad 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

7. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci mogli wchodzić do budynku 

placówki lub na teren placówki, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

8. Rekomenduje się ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce (tylko osoby bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania 

procedur , w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

Dodatkowo zaleca się mycie rąk.  

9. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce 

rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki                 

z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoba zdrowa). 

10. Rodzice/opiekunowie dzieci, które do przedszkola przynoszą zabawkę, powinni 

zadbać o regularne czyszczenie/pranie ew. dezynfekcję zabawki. 

11. Zaleca się wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie gdy dzieci 

nie przebywają w Sali , w razie potrzeby, również w czasie zajęć. 

12. Zaleca się, aby personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi ograniczyli 

kontakty z dziećmi i nauczycielami. 

13. Rekomenduje się szybką komunikacje z rodzicami/opiekunami dziecka telefoniczną      

w sekretariacie przedszkola, na stronie internetowej, poprzez indywidualne 

konsultacje trwające do 15 min. 

14. Przedszkole posiada termometry bezdotykowe do bezdotykowego pomiaru 

temperatury. 

15. Pomiar temperatury wykonuje się za zgodą rodziców/opiekunów, jeśli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

16. Jeśli zaobserwuje się u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję choroby 

zakaźnej należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu do czasu pilnego 

odebrania dziecka z przedszkola. 



17. Organizacja pracy uniemożliwia nadmierne grupowanie się osób (dzieci). 

18. Zaleca się stosowanie przez dzieci ogólnych zasad higieny w tym m. in.: częste mycie 

rąk ( po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie się zaczętym 

jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka koledze, nie 

liż zabawki). 

19. Rekomenduje się aktywność fizyczną u dzieci poprzez m. in. Korzystanie przez dzieci          

z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie przedszkola, ale z możliwością 

skorzystania z terenów rekreacyjnych. 

20. Sprzęt na placu zabaw należący do przedszkola jest regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu. 

21. Rekomenduje się zdrowe odżywianie i pamiętanie o nawodnieniu organizmu 

(stosowaniu zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu 

warzyw). 

 

§ 2   

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1 W pomieszczeniach sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk w języku Polskim i tam gdzie potrzeba w języku Ukraińskim.. 

2 Dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem.  

3 Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników. 

4 Dezynfekcja przeprowadzana jest ściśle w/w zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzegany jest czas niezbędny do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były 

narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

5 Przedszkole dysponuje indywidualnymi środkami ochrony osobistej do ewentualnego 

użycia przez pracowników w razie potrzeby (np. do przeprowadzenia zabiegów 

higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji). 

6 Na bieżąco przeprowadza się dezynfekcję toalet, regularnie odbiera odpady i czyści 

pojemniki na odpady. 

 



 § 3   

Gastronomia 

 

1. Przy organizacji żywienia na stołówce i w kuchni należy zapewnić warunki higieniczne 

wymagane przepisami prawa. 

2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych. 
 

 

§ 4 

Zasady postepowania w przypadku zakażenia u personelu lub dziecka 

 

1. Do pracy w przedszkolu powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.  
2. Do placówki przychodzą dzieci bez objawów choroby infekcyjnej lub sugerujących 

chorobę zakaźną. Dotyczy to także ich rodziców/opiekunów. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów 

choroby zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli jest 

taka konieczność wzywa pomoc medyczna. 

4. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka 

należy niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia 

dalszego toku postepowania.  

5. W przedszkolu jest miejsce w którym czasowo można odizolować osobę w przypadku 

wystąpienia objawów chorobowych. 

6. Miejsca, w których przebywała osoba chora, dodatkowo są sprzątane, myte, 

dezynfekowane. 

7. Na bieżąco śledzi się obowiązujące przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa 

zdrowotnego oraz informacje Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego 

 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy 

pracownicy przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci. 

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą 

procedurą odpowiada dyrektor przedszkola. 

4. Procedura obowiązuje od 1 kwietnia 2022r. 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR 1.  

 

 

 

Zarządzenie nr 8/ 2020 
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu  

z dnia 28 maja  2020 r. dotyczące PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO na 
wypadek wystąpienia choroby zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19. 

Na podstawie: 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn.zm.) oraz  

Rozporządzenia MEN 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 r. poz. 493 z późn. 
Zm.) oraz 

art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567) 

 
 
Zarządza się co następuje: 
 



§ 1 
Wprowadza się do stosowania procedurę bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego nr 10 w 

Bytomiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- w terminie 

uzgodnionym z organem prowadzącym. 

§ 2 

Szczegółowa treść procedury zawarta jest w załączniku do zarządzenia.  

§3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 …………………………………. 
 
 /podpis dyrektora/ 
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