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Załacznik nr 1 do zarządzenia nr 2./2022 
Dyrektora Przedszkola nr 416 im. UNICEF w Warszawie 

z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

 

 
              

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ( ALGORYTMY) NA TERENIE 

PRZEDSZKOLA NR 416 im. UNICEF W WARSZAWIE, UL. SYTA 123 ORAZ 

ODDZIAŁÓW ZAMIEJSCOWYCH UL. VOGLA 62 LOK. 16 A  

w czasie stanu epidemii                   

  

PROCEDURY STWORZONO NA PODSTAWIE : 

-wytycznych przeciwepidemicznych 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 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567)   

WSTĘP      

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa wymagane do otwarcia przedszkola  

w trakcie trwania pandemii, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki 

zakażeń, które mogą się zdarzyć w trakcie pobytu dzieci i pracowników na terenie 

przedszkola. 

 

Przedszkole czynne jest od godziny 7:00 do godziny 17:00. 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 31. 03. 2022 r., dotyczącymi  

bezpieczeństwa zdrowotnego wprowadza się zasady: 

1.   W grupie – pod opieką 1 nauczyciela  może przebywać 28 dzieci. 

2.   Grupy nie muszą być jednorodne wiekowo. 

3.  W razie potrzeby np.: indywidualnej rozmowy z nauczycielem poza godzinami jego 

pracy po uprzednim ustaleniu zasad i miejsca spotkania.     
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4. Przed głównym wejściem, w wiatrołapie, korytarzu oraz w salach i pomieszczeniach 

przedszkola znajdują się pojemniki z płynem dezynfekującym do rąk z którego 

obligatoryjnie muszą korzystać wszystkie osoby dorosłe wchodzące i pracujące  

w budynku przedszkolnym. 

5. Dla własnego i wspólnego bezpieczeństwa zaleca się stosowanie środków ochrony 

osobistej.  

 

 

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z 

PRZEDSZKOLA.  

 

1. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola w trakcie trwania pandemii jest 

zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania procedur wprowadzonych w przedszkolu na 

podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia oraz 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, z którymi musi zapoznać się zanim podejmie decyzję 

powierzenia dziecka placówce w czasie trwającej pandemii COVID -19. 

2.  Zarówno Rodzic/ opiekun  przyprowadzający i odbierający dziecko jak i samo dziecko 

powinni być zdrowi i bez oznak infekcji  

3.   Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach 7- 8:45.  

4.   Odbiór dzieci po obiedzie ustala się: grupy I -IV w czasie 13:00- 13:15 

Grupy V – VIII 13:00 – 14:50. 

5.   W godzinach: 14:50 – 15:20 odbywają się czynności higieniczne i podwieczorek.  

6.   Odbiór dzieci po podwieczorku  możliwy jest w godzinach : 15:20 – 17:00. 

7. W wyjątkowych sytuacjach Rodzic może przyprowadzić lub  odebrać dziecko  

w wybranym przez siebie czasie po uprzednim ustaleniu w/w z nauczycielem 

prowadzącym grupę lub dyrektorem. 

8. W godzinach 7:00 – 8:45 oraz 16:00 – 17:00 dzieci z różnych grup wiekowych łączone 

są w jedną lub więcej grup, stosownie do rozpoczynania pracy przez nauczycieli  

z jednoczesnym zapewnieniem liczby dzieci nie większej niż 28 w grupie.  

9. W przypadku, kiedy rodzic wie, że danego dnia lub następnego dnia nie przyprowadzi 

dziecka do przedszkola, zobowiązany jest powiadomić pracownika przedszkola, dzwoniąc na 

numer tel. 22 8580005 lub wysyłając wiadomość e – mail, najpóźniej do godz. 9:00 rano  

w dniu, w którym dziecko miało przyjść do przedszkola. 
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Powyższa zasada dotyczy również potrzeby  przyprowadzenie dziecka do placówki po 

godzinie 9:00 

10. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być dzieckiem zdrowym. Każdy objaw 

choroby (zaczynający się katar, kaszel, swędzenie oczu, objawy skórne , podwyższona 

temperatura, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy) powodują, że dziecko należy 

zostawić w domu. Nauczyciel lub wyznaczony pracownik przedszkola przyjmujący dziecko 

po dokonaniu pomiaru temperatury lub stwierdzeniu objawów wskazujących na chorobę ma 

prawo do powiadomienia o zaistniałej sytuacji Rodzica a także odmówienia przyjęcia 

dziecka.  

11. Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych swoich zabawek i innych przedmiotów  

z wyjątkiem sytuacji umówionych z nauczycielem w celu realizacji planów, projektów lub 

przedsięwzięć o charakterze grupowym lub przedszkolnym.  

Zasada ta nie dotyczy śpiworów, piżamek i kostiumów gimnastycznych lub odzieży na 

zmianę. 

12. Od godziny 17:00 przedszkole (sale wraz z zabawkami, trakty komunikacyjne) 

zostaje poddane gruntownemu sprzątaniu i  dezynfekcji. Nauczyciele poszczególnych 

grup pracują według ustalonego na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący 

arkusza organizacji i kończą pracę zgodnie z ustalonym harmonogramem ostatnia 

grupa czynna jest do godz. 17:00. 

13. Przy sprzyjającej pogodzie, dzieci będą dłużej spędzać czas w  ogrodzie przedszkolnym.  

14. Rodzic zobowiązany jest do podania  numeru telefonu do bezpośredniego - szybkiego 

kontaktu oraz w razie zmiany natychmiastowego aktualizowania go.  

15. Rodzic, w sprawach pilnych i nagłych, kontaktuje się z dyrektorem lub 

pracownikiem przedszkola telefonicznie 22 8580005 lub poprzez e-maila przedszkolnego 

p416@edu.um.warszawa.pl  
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II     PROCEDURA  ORGANIZACJI PRACY NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU 

PODCZAS PANDEMII 

  

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

objawów wskazujących na infekcję lub chorobę zakaźną. Nauczyciele w trybie pracy 

stacjonarnej w placówce w czasie trwania pandemii pracują w systemie tygodniowym, po 5 

godzin dydaktycznych dziennie. W sytuacjach wyjątkowych 1 nauczyciel z daną grupą do 9 

godzin dydaktycznych dziennie. 

2.  Do jednej grupy liczącej nie więcej niż 28 dzieci przydzielonych jest w miarę 

możliwości 2  nauczycieli wychowania przedszkolnego ( pracujących w systemie 

zmianowości co 5 godzin) lub 1 nauczyciel ( realizujący godziny doraźnych zastępstw  

i pracownik obsługi. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest do częstego dezynfekowania rąk płynem dostępnym  

w każdej sali oraz na korytarzach palcówki. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego monitorowania dokładnego mycia rąk  

u dzieci podczas pobytu w placówce.  

5. Do wycierania rąk dzieci używają  wyłącznie własnych ręczników.  

6.   Nauczyciele w placówce zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, w jakiej sytuacji    

jesteśmy oraz przedstawienia nowych zasad panujących w placówce jak: 

      – częste mycie rąk, 

      – nie wkładanie zabawek do buzi, 

      – nie dotykanie rękoma twarzy, oczu i ust, 

      – kichanie tylko w łokieć, 

      – nie przytulanie się bez potrzeby, nie podawanie na przywitanie dłoni, 

7.   Nauczyciel tak kieruje zabawą dzieci, aby nie dopuścić do większych skupisk dzieci  

w jednym punkcie sali. 

8.   Posiłki dziecko zjada w towarzystwie kolegów i koleżanek. Przy stoliku siedzieć może 6       

dzieci. Ważne jest, aby za każdym razem dziecko siedziało na swoim, oznaczonym miejscu   

– zgodnym z zasadami ergonomii. 

10. Przy sprzyjającej pogodzie, większość dnia dzieci wraz z nauczycielami powinny 

spędzać na placu przedszkolnym - w wyznaczonych sektorach. Po zakończonej zabawie 

nauczyciel i pracownik obsługi odpowiedzialni są za pozostawienie porządku na 

wykorzystywanym terenie.  

11.  W czasie pobytu dzieci w sali przedszkolnej, należy wietrzyć pomieszczenia.  
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12. Ogranicza się kontakty z osobami trzecimi, a każde wyjście po za teren  odbywać się 

może po uprzednim sprawdzeniu miejsca i nie korzystaniu z niego osób postronnych po za 

obsługą miejsca. Nauczyciel tylko telefonicznie kontaktuje się z intendentem lub sekretarką 

podając jej ilość dzieci obecnych w ciągu dnia na poszczególne posiłki. 

13.  Posiłki do sali dostarcza pracownik obsługi przypisany do przekazywania posiłków 

przysłanych windą z kuchni. Dzieciom porcjuje i podaje je woźna oddziałowa przypisana do 

grupy.  

14.   Nauczyciele korzystają z wyznaczonych toalet. 

15.  Nauczyciel powinien posiadać dodatkowy komplet ubrań wierzchnich (odzież robocza), 

w którym będzie pracował. 

 

 

 

III.    PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA LUB 

PODEJRZENIA ZAKAŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ WYWOŁANĄ WIRUSEM 

SARS-CoV-2 

 

1. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby szczególnie 

niebezpieczne oraz wysoce zakaźne adresowana jest do wszystkich wychowanków, ich 

rodziców, pracowników Przedszkola nr 416 im. UNICEF w Warszawie oraz innych osób 

przebywających w danym czasie na terenie placówki. 

2.   Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik  

i rodzic dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 416 im. UNICEF w Warszawie. 

3.  Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora przedszkola o nagłej zmianie stanu 

zdrowia swego dziecka, jeżeli taki stan zostanie zauważony w domu lub po powrocie  

z przedszkola. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po podjęciu informacji lub stwierdzeniu 

podejrzenia zachorowania. 

4.    Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio do placówki – tel. 22 8580005  lub e- mailem 

na adres p416@edu.um.warszawa.pl. 

5. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi o chorobę 

zwłaszcza zakaźną w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się choroby zaleca się 

samoobserwację. 

 

 

mailto:p416@edu.um.warszawa.pl
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PROCEDURY PRACY PRACOWNIKÓW OBSŁUGI / BLOKU ŻYWIENIA 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia 

personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz 

nauczycielami opiekującymi się dziećmi. 

1. Pracownicy niepedagogiczni przebywają w palcówce w godz. 7:00 – 17:00  

z wyjątkiem dozorców i szatniarza, zgodnie z grafikiem w zależności od zajmowanego 

stanowiska. 

3. Pracownicy przygotowujący posiłki zobowiązani są do wykonywania swoich 

obowiązków według przepisów HACCP. 

4. Pracownicy, poruszając się po placówce, ograniczają się do pobytu tylko  

w wyznaczonych stanowiskach pracy.  

5. Pracownicy kuchni korzystają z wejścia służbowego – poziom -1,  

a pracownicy administracja i obsługi z  wejścia głównego. 

6. Pracownik niepedagogiczny zobowiązany jest do dbania o swoje miejsce pracy, 

dezynfekując na zakończenie dnia sprzęty oraz narzędzia, których używał. 

7. Należy zwracać uwagę, aby często i regularnie myć ręce oraz je dezynfekować. 

8. Zabrania się organizowania większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu. 

9. Pracownik musi natychmiast powiadomić kierownika gospodarczego lub dyrektora o 

nagłej zmianie / pogorszeniu stanu swojego zdrowia. 

10. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, który zgłosił pogorszenie stanu 

zdrowia, należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w placówce 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.) 

 

KIEROWNIK GOSPODARCZY  

1. Kierownik gospodarczy jest w stałym kontakcie z dyrektorem przedszkola oraz z innymi 

osobami trzecimi (z zewnątrz jak np. dostawcy). 

2. Kierownik gospodarczy ogranicza do minimum kontakty osobiste z kontrahentami i zawsze 

w takich kontaktach jest zabezpieczony środkami ochrony osobistej, tj. np. maseczka  

3. Po przyjęciu towaru dezynfekuje wszystkie możliwe do dezynfekcji opakowania oraz 

sprzęty. 

4. Na teren przedszkola nie wolno wpuszczać osób trzecich, w tym kontrahentów  

i w związku z tym, obowiązkiem Kierownika gospodarczegi  jest ich o tym powiadomić. 
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5.  Kierownik gospodarczy musi zachować szczególną ostrożność przy odbiorze towaru od 

dostawcy, zawsze założyć rękawiczki, a po wykonaniu czynności dokładnie umyć ręce wodą  

z mydłem i zdezynfekować. 

 

KUCHARKA/ POMOC KUCHENNA  

1. W kuchni pracują jedynie osoby przypisane - harmonogram pracy, przez cały tydzień,  

w swoich godzinach pracy.  

2. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

należy zwrócić szczególną ostrożność dotyczącą zabezpieczenia epidemiologicznego: 

–  zachować bezpieczną odległość stanowisk pracy, 

–  używać rękawiczek jednorazowych, 

–  przeprowadzać  dezynfekcje blatów roboczych i sprzętów. 

3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia  

i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych 

oraz sztućców. 

4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze minimum 60°C w czasie minimum 30 min lub jeśli to tylko możliwe 

wyparzać je. 

5. Pamiętać należy o częstej zmianie odzieży, fartuchach zabezpieczających, czepkach oraz  

o odpowiednim obuwiu. 

6. Dezynfekcji pomieszczeń gospodarczych (poręcze, klamki, uchwyty w szafie ubraniowej 

personelu kuchennego) dokonuje wyznaczony pracownik kuchni. 

 7. W sytuacji, gdyby nastąpiła konieczność kontaktów z innymi osobami trzecimi, zalecane 

jest noszenie maski i  rękawiczek jednorazowych. 

  

 

PRACOWNICY OBSŁUGI / WOŹNE ODDZIAŁOWE: 

1.  Woźne oddziałowe wykonują swoje obowiązki ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

dokładne mycie i dezynfekowanie miejsc oraz sprzętów używanych przez dzieci i zabawek po 

zakończonej zabawie. 

 2. Woźne oddziałowe unikają zbędnych kontaktów ze sobą. W sytuacji, gdyby nastąpiła 

konieczność kontaktów z  osobami trzecimi z zewnątrz, zalecane jest noszenie maseczki 

ochronnej.* 
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3. Pracownicy obsługi i administracji wchodzą i wychodzą z budynku wejściem głównym. 

4. Wyznaczony pracownik obsługi jest  odpowiedzialny za dezynfekcję traktu 

komunikacyjnego od furtki  (klamka) do drzwi wejściowych  (poręcze wzdłuż schodów oraz 

windy) w godzinach porannych, po godzinach przyprowadzania dzieci do przedszkola  oraz 

dezynfekcji klamek, wyłączników na korytarzu głównym oraz dezynfekcji sprzętu 

terenowego na placu zabaw – uchwyty w bramie wjazdowej na parking,  (poręcze, klamki) 

oraz  zabezpieczenia podłoża pod dozownikami z płynami dezynfekującymi i ich 

uzupełniania. 

5. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, blatów w salach 

klawiatury, włączników oraz sprzętów na placu zabaw. Wyżej wymienione czynności należy 

wykonywać w odstępach czasowych zgodnych z wytycznymi GIS i MZ,  

6. Przeprowadzając dezynfekcję należy 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. 

 7. Dezynfekcja środkami dezynfekującymi w salach przeprowadzana jest pod nieobecność 

dzieci w sali i zakończona dokładnym wietrzeniem pomieszczenia. 

  

KONSERWATOR  

 

1. Do warsztatu przedszkola wchodzi wejściem służbowym. 

2. Konserwator po za niezbędnymi i pilnymi naprawami lub potrzebą usunięcia nagłej usterki 

nie wchodzi do pomieszczeń kuchennych placówki i unika kontaktów z personelem 

przedszkola. 
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PROCEDURA MYCIA I DEZYNFEKCJI ZABAWEK I POMOCY 

DYDAKTYCZNYCH W CZASIE PANDEMII 

 

        Przedszkole ma obowiązek minimalizowania ryzyka groźnych dla bezpieczeństwa dzieci 

 i pracowników  w zakresie dbania o czystość zabawek.  

Dezynfekcja stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku. Dezynfekcja 

polega na podjęciu czynności, mających na celu niszczenie drobnoustrojów. Dezynfekowanie 

zabawek oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów. 

 

1.  Zabawki dezynfekuje się zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci. 

2.  Środków dezynfekujących używa się zgodnie z zaleceniami producenta. 

3. Zabawki, o których wiemy, że są często używane przez dzieci, eliminujemy z używania 

przez innych,  myjemy i dezynfekujemy przynajmniej raz dziennie (w razie potrzeby częściej)  

– najlepiej  po wyjściu dzieci z przedszkola. 

4. Wskazanie, które to zabawki należy do nauczycieli pracujących w tym momencie z  

dziećmi. 

5. Nadzór nad czynnościami pracowników w zakresie utrzymania czystości zabawek 

sprawuje kierownik gospodarczy, który przekazuje informacje dyrektorowi przedszkola lub 

pod jego nieobecność wicedyrektorowi. 

6. W dalszym ciągu obowiązują rejestry mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętów   

i zabawek. 

7. Sprzęty terenowe każdego dnia muszą być myte z użyciem  detergentu oraz cyklicznie 

dezynfekowane. 

  

 

 

 

 

 


