
 
 

Organizacja opieki na czas trwania pandemii COVID-19 

w Prywatnym Przedszkolu Gaudium et Studium w Poznaniu 

 ul. Kosowska 42  

 

 

 

1. Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności te dzieci, których rodzice nie 

mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

 

2. Obowiązujące godziny przyprowadzania i odbioru dziecka do i z przedszkola 

poszczególnych grup ustalane są na podstawie: ilości zgłoszonych dzieci,  

wieku dzieci oraz dostępnej w danym momencie kadry pracowniczej. 

 

3. Kryterium tworzonej grupy będzie: dotychczasowa przynależność do danej grupy, 

wiek dziecka, ilość dzieci w grupie oraz ilość zgłoszonych dzieci do przedszkola. 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu może zostać zmieniony, np. wydłużony  

w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń dzieci i pełnej frekwencji personelu. 

 

4. Każdy rodzic zobowiązany jest przestrzegać odpowiednich godzin przyprowadzania i 

odbioru dziecka. 

 

5. Jedna grupa dzieci w miarę możliwości przebywa w wyznaczonej stałej sali. 

 

 

6. Do danej grupy w miarę możliwości przyporządkowani zostali ci sami opiekunowie. 

 

7. Poszczególne grupy przedszkolne w miarę możliwości organizacyjnych nie spotykają 

się ze sobą. 

 

 

8. W sali, w której przebywa dana grupa zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (pluszaki, zasłony, dywany). 

 

9. Przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) zostały dokładnie wyczyszczone  

i zdezynfekowane. 

 

10. Dziecko nie może przynosić do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek. 

 

11. Sale, w których organizowane są zajęcia wietrzone są raz na godzinę. 

 

 

12. Opiekunowie zobowiązani są zachowywać dystans społeczny między sobą wynoszący 

1,5m. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym 

się dziećmi. 



13. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do i z przedszkola 

muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola  

jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 m. 

 

14. Rodzice zobowiązani są do przekazania dziecka oraz jego odbioru przy furtce 

przedszkolnej z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. 

 

15. Podczas przyjmowaniu dziecka do przedszkola mierzona jest im temperatura. 

 

 

16. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni 

wspólnej z zachowaniem zasady jeden rodzic z dzieckiem, w odstępie od kolejnego 

rodzica z dzieckiem 2 m, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

17. Przy wyniku powyżej 37,5 st. C, Rodzic zobowiązany jest do zabrania dziecka  

do domu. 

 

18. W momencie wcześniejszego odbioru dziecka rodzic zobowiązany jest ustalić 

telefonicznie godzinę odbioru z nauczycielem. 

 

19. Wskazane jest, aby przyprowadzała oraz odbierała dziecko jedna osoba dorosła. 

 

20. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 

21. Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

 

22. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

 

23. Do przedszkola ograniczony zostanie dostęp osób trzecich. 

 

24. Przedszkole wyposażone jest w termometr do mierzenia temperatury ciała. 

 

25. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane do 

odrębnego pomieszczenia a rodzic zostanie poinformowany w celu pilnego odebrania 

dziecka z przedszkola. 

 

26. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu  

lub dezynfekowany po każdej grupie. 

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

 

 

1. Przed wejściem do budynku został umieszczony płyn dezynfekujący do rąk oraz 

informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk. 

 



2. Dzieci zobowiązane są kilka razy dziennie do mycia rąk, po każdym posiłku, po 

powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety, dodatkowo wg 

potrzeb np. po zabawie i innych aktywnościach.  

 

3. Nauczyciel zorganizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji, będzie 

przypominał i dawał przykład.  

 

4. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci mają zakaz mycia zębów. 

 

5. Pracownicy przedszkola zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej- 

jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem 

do użycia w razie konieczności. 

 

6. W przedszkolu odbywa się monitoring codziennych prac porządkowych ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 

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

pomieszczeniach do spożywania posiłków.  

 

7. Nauczyciele wyjaśnią dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w 

placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 

 

8. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszczono plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.  

 

 

 

Gastronomia 

 

1. Dzieci korzystają z dystrybutorów wody pitnej pod nadzorem opiekuna. 

 

2. W kuchni przebywają tylko osoby pracujące przy sporządzaniu posiłków. 

 

3. Osoby pracujące w kuchni są wyposażone w środki ochrony osobistej, płyny 

dezynfekujące do środki do czyszczenia powierzchni, sprzętów kuchennych, naczyń 

stołowych, sztućców oraz opakowań produktów. 

 

4. Posiłki są odbierane przez personel zajmujący się dziećmi w sposób rotacyjny. 

 

5. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w 

temperaturze min. 60 st. C oraz wyparzane.  

 

 

 

Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola 

 

 

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

wskazujących na chorobę zakaźną. 



2. Zostało wyznaczone i przygotowane miejsce pomieszczenie, w którym będzie 

można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

 

3. Została sporządzona procedura postepowania na wypadek zakażenia 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. 

 

 

Postanowienia dla rodziców 

 

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic 

zobowiązany jest przekazać dyrektorowi lub personelowi przedszkola istotne 

informacje o stanie jego zdrowia.  

 

2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów 

chorobowych.  

 

3. Rodzic nie może posłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. W takim przypadku wszyscy muszą pozostać w domu 

oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.  

  

4. Rodzic zobowiązany jest wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola 

niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.  

 

5. Rodzic zobowiązany jest do regularnego przypominania dziecku o podstawowych 

zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, 

często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

 

6. Rodzic wyraża zgodę na mierzenie temperatury ciała swojego dziecka. 

  

7. Rodzic zobowiązany jest zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy 

podczas kichania czy kasłania.  

 

8. Rodzic jest świadomy, że dziecko może się zarazić na terenie przedszkola 

koronawirusem. 

 

9. Rodzic oświadcza, że zarówno on jak i inne osoby z nim zamieszkałe nie przebywają 

na kwarantannie i są zdrowe. 

  

10. Rodzic jest świadomy, że podanie nieprawdziwych informacji naraża na zachorowanie 

na Covid-19 lub kwarantannę wszystkich pracowników przedszkola, innych dzieci i 

ich rodzin. 

 

11. Rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola po 

otrzymaniu informacji o niepokojących objawach chorobowych dziecka. 

 

12. Rodzic zapoznał się z procedurą postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem 

koronawirusem. 

 

 



13. W przedszkolu wydzielono pomieszczenie, w którym odizolowane zostanie dziecko 

przejawiające niepokojące objawy choroby np. podwyższona temperatura, złe 

samopoczucie, katar i kaszel. 

 

14. W przypadku, gdy rodzic odbierze dziecko z przedszkola ze względu na wystąpienie 

niepokojących objawów chorobowych, jest on zobowiązany do poinformowania 

dyrektora/wicedyrektora o stanie zdrowia dziecka oraz o ewentualnej diagnozie 

lekarskiej związanej z COVID- 19. 

 

15. Dziecko ponownie może być przyprowadzone do przedszkola po pisemnej/mailowej 

informacji od rodziców dziecka, że po konsultacji lekarskiej dziecko jest zdrowe i 

może uczęszczać do przedszkola. 

 

16. Rodzice pozostałych dzieci zostaną poinformowane o wystąpieniu niepokojących 

objawów chorobowych u dziecka z danej grupy. 

 

17. W razie wystąpienia objawów chorobowych sugerujących COVID-19  

u pracownika przedszkola, zostaną o tym powiadomieni rodzice dzieci, którzy 

zobowiązani są do niezwłocznego odebrania swojego dziecka. Kolejne 

przyprowadzone przez rodziców dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola. 

 

18. Rodzice zostaną poinformowani o ewentualnej diagnozie pracownika związanej  

z COVID- 19. 

 

 

 

 

Dyrektor przedszkola 

Marlena Gulewicz 


