
REGULAMIN 

PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU/ŻŁOBKU 

NIEPUBLICZNYM AKADEMIA MALUCHA W ALEKSANDROWIE 

KUJAWSKIM-CIECHOCINKU 

 

ZE WZGLĘDU NA RYZYKO ZAKAŻENIA SARS-COV-2 
 

W związku ze stanem pandemii stanem epidemiologicznym w Polsce, powrót 

dzieci do Przedszkola możliwy jest tylko w wysokim standardzie sanitarnym, 

przy ogromnej świadomości, odpowiedzialności i reżimie działań 

prewencyjnych. Wszyscy rodzice, którzy będą chcieli przyprowadzić dzieci, będą 

zobowiązani do stosowania się do wytycznych opisanych w rozporządzeniu 

MEN, MZ, GIS oraz procedur zawartych w poniższym Regulaminie. Jednocześnie 

należy pamiętać, iż mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ 

prowadzący i kadrę placówki, może dojść do bezpośredniego zakażenia, za 

które Placówka nie ponosi odpowiedzialności. 

Uczęszczanie dzieci do przedszkola/żłobka  

Aby dziecko mogło w okresie pandemii dołączyć do grupy rodzice zobowiązani 

są do zgłoszenia dyrekcji chęci przysyłania dziecka minimum 2 dni przed 

planowanym terminem. W placówce zapewniona zostanie opieka dziecku 

natomiast zajęcia dydaktyczne będą nadal odbywać się zdalnie. Do placówki 

może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe ,bez żadnych objawów 

chorobowych, gotowe ( emocjonalnie i fizycznie) do uczestnictwa w zajęciach 

grupowych. Rodzic zanim przyprowadzi dziecko musi się upewnić, że dziecko 

nie ma temperatury, oraz że nie ma żadnych symptomów infekcji. W przypadku 

objawów spowodowanych alergią, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia 

od lekarza. Do placówki nie mogą uczęszczać dzieci mieszkające w domu z 

osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

 

Jeśli wśród domowników któregokolwiek z dzieci lub nauczycieli zostanie 

stwierdzone zakażenie COVID-19,rodzic lub nauczyciel ma obowiązek 

natychmiast poinformować o tym dyrektora placówki. Wszystkie dzieci z danej 

grupy, ich rodzice oraz nauczyciele objęci zostaną obowiązkową kwarantanną -

wedle wytycznych SANEPID-u. Powrót z zagranicy któregoś z domowników 



dziecka uczęszczającego do placówki, lub kontakt z osobą zakażoną COVID-19 

oznacza dla wszystkich domowników danej osoby kwarantannę przez 14 dni. 

 

Organizacja pracy przedszkola  

1.Liczba dzieci nie przekracza 12 osób. W uzasadnionym przypadku dyrektor 

może zwiększyć tę liczbę do 14 osób. 

2.Każda grupa korzysta wyłącznie ze swojej sali oraz z przestrzeni wspólnych, 

takich jak szatnia ,korytarza czy placu zabaw ,jednakże w takim systemie, by w 

jednym czasie użytkowanie dwóch grup nie nachodziło na siebie. 

3.Grupy są łączone, opiekują się nimi wyznaczeni do tego nauczyciele oraz 

opiekunki, którzy również nie będą opiekować się innymi, niż przydzielone im 

dziećmi. 

5.Ważne jest aby dzieci zostały przyprowadzone do przedszkola do godziny 

9:00, abyśmy mogli mieć czas na dezynfekcję szatni przed wprowadzeniem 

śniadania. 

6.Z sal usunięte zostają przedmioty, pomoce, których nie można dezynfekować 

(m.in. dywany, poduszki, koce, dywaniki). Wszystkie ręczniki materiałowe, 

ściereczki i itp. zostaną zastąpione jednorazowymi.  

7.Dzieci nie przynoszą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, 

pluszaków, ani nie zabierają do domu żadnych swoich prac. 

8.Dzieci nie przynoszą również napoi oraz żadnych posiłków (Woda, Soki, 

Przekąski, Jogurty, Słodycze) 

9.Sala jest wietrzona co najmniej raz na godzinę. 

10.Codziennie mierzona jest temperatura ciała dzieci: podczas przyjścia do 

przedszkola i w ciągu dnia. Jeśli temperatura przekracza 37st C lub zostaną 

zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji( między innymi takie jak: złe 

samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar-

nawet przezroczysty, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu 

lub kału, kaszel, itp.) będą zgłaszane rodzicom w trybie natychmiastowym. 

Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 60 minut od zgłoszenia tego 

faktu przez nauczyciela. Do tego czasu dziecko przebywa odizolowane w 

specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu pod opieką pracownika 

przedszkola, wyposażonego w środki ochrony osobistej. 



11.Ze względu na konieczność ograniczenia przebywania osób trzecich w 

placówce, zajęcia dodatkowe oraz wszelkie inne zajęcia prowadzone przez 

osoby z zewnątrz są zawieszone do odwołania. 

12. Na placu zabaw przebywa jednocześnie tylko jedna grupa. 

13.Do odwołania zawiesza się wycieczki poza teren przedszkola. 

14.Dzieci nie maja obowiązku zakrywania nosa i ust podczas przebywania w 

placówce, nie muszą również zachowywać dystansu odległościowego. 

15.Pracownicy przedszkolni będą wyposażeni w indywidualne środki ochrony 

osobistej, do użytku w razie konieczności, adekwatnie do sytuacji, a także do 

kontaktu z osobami dorosłymi z poza placówki, rodzicami(jednorazowe 

rękawiczki, maseczki/przyłbice, a także fartuch z długimi rękawami). 

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci 

1.Rodzice i opiekunowie oraz dzieci od 4 roku życia w drodze i z Placówki muszą 

korzystać z indywidualnej osłony nosa i ust; 

2 Zostaje ograniczona możliwość przebywania osób trzecich na terenie 

placówki. Rodzice/opiekunowie max 2 osoby.  

3 W sytuacji  wejścia rodzica/opiekuna do placówki, jest on zobowiązany do: 

-użycia płynu dezynfekującego znajdującego się przy wejściu, zgodnie z 

instrukcją lub też założenia rękawiczek jednorazowych  

-zachowania wszelkich środków ostrożności, w tym osłony ust i nosa 

-poczekania z dzieckiem przed wejściem, aż zwolni się miejsce w szatni, 

przestrzegając zasady, że w pomieszczeniu może przebywać nie więcej niż 

dwoje rodziców. 

-ograniczenia czasu przebywania w szatni do minimum. 

4 Przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący 2 metry. 

5 Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów 

chorobowych. Będziemy jeszcze bardziej rygorystycznie zwracać uwagę na 



wszelkie symptomy choroby u dziecka. W przypadku objawów alergicznych 

wymagane będzie zaświadczenie od lekarza. 

6. Dzieci do placówki są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby 

zdrowe. 

7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

8.Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki wyraża zgodę  na pomiar 

temperatury u dziecka. Każde przyprowadzone dziecko będzie miało zmierzoną 

temperaturę do godz. 9:30, drugi raz po obiedzie , a informacja ta będzie 

odnotowana przez wychowawcą na karcie kontroli temperatury. 

9.Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp. 

10.Prosimy przynosić rzeczy dzieci w plecaczkach lub woreczkach mieszczących 

całe ich wyposażenie, łącznie z obuwiem zmiennym. 

11.Prosimy aby szafki przedszkolne codziennie, na koniec dnia, pozostawały 

puste 

-ponieważ będziemy je dezynfekować (prosimy zabrać nawet obuwie zmienne) 

 

Higiena, czyszczenie, dezynfekcja przedmiotów i sprzętów 

1.Przy wejściu do budynku znajduje się punkt dezynfekcji rąk- osoby wchodzące 

mają obowiązek zdezynfekować ręce , zgodnie z instrukcją. 

2.Nauczyciele mają obowiązek regularnie myć ręce z mydłem oraz dopilnować, 

aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, 

po powrocie z dworu, po skorzystaniu z toalety. 

3.Dyrektor placówki prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych- poręczy, klamek, włączników, stolików i krzesełek. 

Dezynfekcja będzie przeprowadzana po przyprowadzeniu dzieci, przed 

posiłkami oraz między każdą wymianą grup dzieci w korytarzu/szatni. 

4. Nauczyciele nie mają obowiązku korzystania z rękawiczek jednorazowych 

oraz maseczek/przyłbic podczas pomocy dziecku w czynnościach higienicznych 

a także podczas posiłków dzieci. 



5. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony przy użyciu detergentu lub 

dezynfekowany. Piaskownice zostają wyłączone z użytku. 

6.Szafki w szatni na koniec dnia powinny zostać puste, aby umożliwić ich 

dezynfekcję. 

7.Toalety są dezynfekowane co godzinę. 

8.Pomoce dydaktyczne/zabawki w salach są dezynfekowane w miarę 

możliwości po użytkowaniu przez dziecko. 

9.Blaty stołów oraz krzesła są dezynfekowane przed posiłkiem oraz po posiłku  

-płynem do dezynfekcji. 

Posiłki 

1.Dzieci spożywają posiłki w sali, w wyznaczonym do tego miejscu. 

2.Podczas śniadania oraz obiadu każde dziecko otrzymuje swoją porcję, z której 

może zjeść tyle, ile ma ochotę. 

3.Przy stoliku mogą siedzieć jednocześnie maksymalnie 3  lub 4 osoby(zależy od 

wielkości stolika). Jedzenie podawane jest przez nauczycielkę lub pomoc 

nauczycielki. 

4.Przed i po posiłku stoliki i krzesła są dezynfekowane. 

5.Dostawca posiłków zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o żywieniu 

zbiorowym w czasie pandemii: 

6.Sztućce są myte i wyparzane w zmywarko-wyparzarce w 90 stopniach. 

7.Placówka będzie nadal korzystać z dystrybutorów wody. Wodę  dzieciom 

będzie podawał opiekun, tak aby dzieci nie miały bezpośredniej styczności z 

źródłem wypływu wody. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika 

przedszkola 

1.Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe 

2.W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pracownik zostaje w 

domu, powiadamia dyrektora przedszkola, kontaktuje się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym i postępuje zgodnie z 

zaleconą procedurą. 



3.Dyrektor po otrzymaniu informacji o niepokojących objawach u pracownika, 

mogących świadczyć o zakażeniu COVID-19 odsuwa pracownika od pracy, 

wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadamia rodziców dzieci już 

obecnych, powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje 

się do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4.Obszar, w którym poruszał się pracownik należy poddać gruntowemu 

sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe. 

   

Inne procedury organizacyjne 

1.W sprawach niecierpiących zwłoki ustala się szybki sposób komunikacji z 

dyrektorem, szczególnie w sytuacji podejrzenia zakażenia.  

Telefonicznie pod numerem 530 466096. 

2.Ze względu na konieczność zabezpieczenia możliwości szybkiego uzupełnienia 

kadry w przedszkolu nieobecności opiekunów z powodu choroby lub 

kwarantanny , zespół  żłobkowy lub z placówki mieszczącej się w Aleksandrowie 

Kujawskim, może zostać oddelegowany do pełnienia dyżurów w grupie 

przedszkolnej. 

3.Przeprowadzono spotkanie z pracownikami i zwrócono uwagę, aby kładli 

szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do 

placówki nie powinni przychodzić chorzy opiekunowie i inni pracownicy. 

4.Wyznaczono i przygotowano(m.in. wyposażone w środki ochrony 

indywidualnej i płyny dezynfekujące) pomieszczenie, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

5.Przygotowano i umieszczono na wszystkich tablicach informacyjnych(łatwy 

dostęp) potrzebne numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. Jeśli istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne. 

 

Decydując się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola /żłobka, 

rodzic oświadcza iż: 

1.Zapoznał się z czynnikami ryzyka COVID-19 oraz przebiegu zakażenia. Ma 

pełną świadomość, że nawet przy najwyższym reżimie sanitarnym przedszkole 



nie jest w stanie zapewnić dzieciom i dorosłym przebywającym na terenie 

przedszkola ochrony przed zachorowaniem na Sars-Cov-2 i inne choroby 

zakaźne. 

2.Zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania wymienionych powyżej 

procedur. 

3.Zobowiązuje się do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń przekazanych 

przez pracowników placówki, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o 

zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla 

wszystkich podopiecznych przedszkola oraz dla osób przebywających na jego 

terenie. 

 

 

 

Z poważaniem dyrektor żłobka/przedszkola  

oraz kadra pracownicza 

 


