
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w oddziałach przedszkolnych  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Jelczu-Laskowicach 

 

Nauczyciele: 

 Organizują działania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w wymiarze zawartym 

w obowiązującym arkuszu organizacyjnym 

 Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w szkole, dlaczego zostały 

wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w 

dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez 

lęku. 

 Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci, 

umieszczonej w widocznych miejscach w placówce. 

 Zwracają uwagę, aby dzieci często myły ręce (przynajmniej co dwie godziny), 

szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw. 

 Sprawując opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę lub 

zabawy ruchowe przy otwartych oknach w salach lub na placu zabaw. 

 Mają możliwość wykorzystywania w trakcie zajęć pomocy dydaktycznych, 

gimnastycznych lub instrumentów muzycznych, z zaleceniem ich dezynfekcji po 

każdorazowym użyciu. W przypadku braku takiej możliwości odkładane są na okres 2 

dni kwarantanny. 

 Dbają, by każda z grup używała do zabawy przydzielonych dla nich zabawek  oraz  

by po zabawie były zdezynfekowane. 

 Wietrzą salę nie rzadziej niż raz na godzinę i obowiązkowo po wyjściu pierwszej 

grupy. 

 Natychmiast reagują na zauważone objawy chorobowe u dziecka (umieszczenie 

dziecka w izolatce, kontakt z rodzicem). 

 Opiekę nad dziećmi sprawuje jeden nauczyciel na grupę. 

 

Personel: 

 Dezynfekuje salę po opuszczeniu jej przez pierwszą grupę. 

 Dezynfekuje zabawki i sprzęt sportowy po każdorazowym użyciu. 



 Ma ograniczony kontakt  z grupami przedszkolnymi. 

 

Rodzice: 

 Dziecko do szkoły przyprowadza jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem, 

mającym pozostać w placówce. Zaleca się, by osoby, które przyprowadzają 

i odbierają dziecko nie zmieniały się. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia nie zaleca się, by dzieci było przyprowadzane 

i odbierane ze szkoły przez osoby powyżej 60 roku życia. 

 Rodzic może wejść do szatni i pomóc dziecku w przebraniu się. 

 W szatni w tym samym czasie przebywa jeden rodzic ze swoim dzieckiem. 

 Rodzic nie wchodzi do sali, w której odbywają się zajęcia. 

 Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana 

jest do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. 

osłony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. 

 Do szkoły przyprowadzają tylko zdrowe dziecko – bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych. 

 Nie przyprowadzają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie. 

 Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieprzyprowadzania 

dziecka do szkoły, jeśli wcześniej chorowało. 

 Dopilnowują, by dziecko nie zabierało do szkoły zabawek i niepotrzebnych 

przedmiotów. 

 Dziecko w trakcie zajęć korzysta ze swoich przyborów. 

 Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. o myciu 

rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania 

oczu, nosa i ust. 

 

Procedura wprowadzona zarządzeniem nr 4/2020/21 dyrektora PSP nr 3 w Jelczu – 

Laskowicach z dnia 31.08.2020. 

 


