
Procedura pobytu dziecka w przedszkolu 
 

1. Przed rozpoczęciem zajęć pomoc nauczyciela/woźna powinna zadbać o wywietrzenie 
sali.   

2. Z sali, w której przebywa grupa usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory 
sportowe należy je dokładnie czyścić i dezynfekować. 

3. Należy zwracać uwagę na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu 
do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza. 

4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą z placówki do domu prac plastycznych. 

5. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. Jeśli musi wyjść, ma obowiązek 
zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub 
pomoc nauczyciela/woźną. Ta sytuacja nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności 
za dzieci pozostawione w sali. 

6. Podczas posiłków dzieci siedzą przy stoliku, na wyznaczonych (podpisanych) 
miejscach. 

7. Nauczyciele dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów. 

8. Nauczyciele dbają, by dzieci bawiły się w miarę możliwości w bezpiecznych 
odległościach od siebie, przy stolikach na swoim wyznaczonym miejscu. 

9. Nauczyciele w miarę możliwość utrzymują dystans w kontakcie z dzieckiem. 

10. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie 
swobody dzieci zachowując reżim sanitarny. 

11. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę. 

12. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli 
nie są w stanie same ich rozwiązać. 

13. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach. 

14. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł warunkujących ich 
bezpieczeństwo na terenie przedszkola: w budynku, na terenie przedszkolnym oraz do 
egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci:  

a) codziennie przypominane są umowy właściwego zachowania się dziecka  
w przedszkolu, 

b) każdorazowo przed wyjściem grupy z budynku przedszkola nauczyciel przypomina 
dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu  
i korzystania ze sprzętu w zależności od miejsca pobytu (np. korzystania ze sprzętu, 
nie brania niczego od ludzi zza płotu; nie brania do ręki żadnych znalezionych 
przedmiotów; powiadamianie osoby dorosłej o zauważonym niebezpieczeństwie; 
nie oddalania się od grupy; zgłaszanie się na zbiórkę na sygnał nauczyciela; zabawy 
w wyznaczonych granicach, itp.), 

c) podczas wychodzenia grupy dzieci z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia 
dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum  
1,5 metrów odległości od innych osób, przelicza je, 

d) nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia 
z sali i budynku przedszkola. 



15. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między 
sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m. 

16. Nauczyciele oraz pracownicy przedszkola nie mogą wykonywać żadnych zabiegów 
medycznych ani podawać lekarstw. 

17.  W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 
(np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je  
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum  
2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w 
celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

18. Pracownicy obsługi mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości 
do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych 
przed dostępem dzieci. 

 


