
PROCEDURA POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU 

 W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19                                                                           

W PRZEDSZKOLU GMINNYM W SIEMIATYCZACH 

 

-  od 1 WRZEŚNIA 2020r. do odwołania placówka funkcjonuje w reżimie 

sanitarnym, w związku z pandemią COVID-19 

- Rodzic przyprowadza dziecko do placówki na własną odpowiedzialnośd, 

wiedząc o zagrożeniach jakie niesie ze sobą korona wirus. 

- dzieci przebywają w jednej, stałej sali 

- wietrzenie sali odbywad się będzie raz na godzinę i w razie potrzeby podczas 

zajęd 

- do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, opiekunowie, którzy opiekę 

sprawowali dotychczas 

- realizowanie podstawy programowej będzie odbywało się w przedszkolu 

- liczba dzieci w grupie jest uzależniona od powierzchni metrażowej sali, nie 

mniej niż 1,5 m2 przypada na jedno dziecko i każdego opiekuna 

 

- w sali, w której przebywa grupa usunięte zostały przedmioty  

i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekowad 

- zabawki przedszkolne będą dezynfekowane przez opiekunki grup bez 

obecności dzieci 

- Dzieci nie mogą przynosid do przedszkola swoich zabawek oraz niepotrzebnych 

przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełno sprawnościami. W takich przypadkach 

opiekunowie powinni zapewnid, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek 

innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbad o regularne 

czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki.  

- nauczyciele będą starali się zachowad między sobą minimum 1,5 m odległości 



-  termometr bezdotykowy jest dostępny w każdej grupie przedszkolnej 

- rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachowad 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i 

ich rodziców, minimum 1,5 m odległości, przy czym muszą przestrzegad 

wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk) 

-rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie  

z odrębnymi procedurami, według następującego grafiku: 

GRUPA PRZEDSZKOLNA GODZINY 
PRZYPROWADZANIA 

GODZINY  

  ODBIORU 

OWIECZKI 

6 LATKI 

WYCHOWAWCZYNIE: MARIA SZYSZKO  

                                       ANETA KAROLINA NIERODA 

7.00 – 8.00 15.00 – 16.00 

WEJŚCIE OD STRONY PKS-U 

TYGRYSKI 

4 - 5 LATKI 

WYCHOWAWCZYNIE: AGNIESZKA KOCZEWSKA 

                                         ANNA ŁEMPICKA 

6.30 – 7.00 

albo 

7.30 – 8.00 

14.30 – 15.00 

albo 

15.30 – 16.00 

WEJŚCIE GŁOWNE ŻŁOBKA 

KOTKI 

4 LATKI 

WYCHOWAWCZYNIE: KATARZYNA ŻORNACZUK 

                                     ANNA MURAWSKA 

6.30 – 7.00 

albo 

8.00 – 8.30 

14.30 – 15.00 

albo 

16.00 – 16.30 

WEJŚCIE OD STRONY PKS-U 

LISKI 

3 - 4 LATKI 

WYCHOWAWCZYNIE: ANNA MOCZULSKA  

                                     MONIKA HARKIEWICZ 

6.30 – 7.00  

albo 

7.30 – 8.00 

15.00 – 15.30 

albo 

15.30 – 16.00 

WEJŚCIE GŁÓWNE PRZEDSZKOLA 

WRÓBELKI 

2,5 – 3 LATKI 

WYCHOWAWCZYNIE: MONIKA KŁOPOTOWSKA 

                                     DOMINIKA MOCZULSKA 

7.00 – 7.30 

albo 

8.00 – 8.30 

14.30 – 15.00 

albo 

16.00 – 16.30 

WEJŚCIE GŁÓWNE PRZEDSZKOLA 

 



 

GRUPA ŻŁOBKOWA GODZINY 
PRZYPROWADZANIA 

GODZINY  

ODBIORU 

ZAJĄCZKI -  GRUPA STARSZA          

OPIEKUNKI: MARTA SMORCZEWSKA 

                    MAGDALENA MIELESZCZUK 

                    KATARZYNA PYZOWSKA 

6.30 – 7.30 14.30 – 15.30 

WEJŚCIE GŁÓWNE ŻŁOBKA 

MISIE – GRUPA MŁODSZA 

OPIEKUNKI: AGNIESZKA CHARYTON 

                     BEATA KAMIOSKA 

                     NATALIA NIEWIAROWSKA 

7.30 – 8.30 15.30 – 16.30 

WEJŚCIE GŁÓWNE ŻŁOBKA 

 

- do placówki mogą byd przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez objawów 

chorobowych 

- jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji  

w warunkach domowych nie wolno przyprowadzad dziecka  

do placówki 

- dzieci do podmiotu są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe 

- przypominanie dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk  

po zabawie, przed posiłkiem, po powrocie z placu zabaw czy  

po skorzystaniu z toalety  

- przebywanie osób z zewnątrz ograniczone jest do koniecznego minimum z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona  

na usta/nos, rękawiczki, dezynfekcja rąk, tylko zdrowe osoby) 

- każdego dnia, przed wejściem do przedszkola dzieci będą miały mierzoną 

temperaturę (termometr będzie poddawany dezynfekcji  

po każdorazowym użyciu) przez osobę do tego upoważnioną oraz kontrolowany 

będzie ogólny stan ich zdrowia. Warunkiem wejścia dziecka do przedszkola jest 

pozytywny wynik przeprowadzonej kontroli (brak gorączki, ogólny dobry stan 

zdrowia) 



- w przypadku wystąpienia u dziecka jakichkolwiek symptomów choroby 

podczas pobytu dziecka w przedszkolu ( np. gorączka, katar, kaszel), dziecko 

zostanie odizolowane od pozostałych dzieci w wydzielonym miejscu – 

pomieszczenie socjalne, razem z opiekunką grupy, gdzie zostanie mu zmierzona 

temperatura i zapewnione będą środki higieny oraz ochrony; rodzice zostaną 

natychmiast poinformowani i niezwłocznie odbiorą dziecko. Po odebraniu 

dziecka z przedszkola, pomieszczenie w którym przebywało zostanie 

zdezynfekowane przez opiekunkę odpowiednimi do tego preparatami 

- w celu szybkiego kontaktu z rodzicami dzieci oraz ważnymi instytucjami, takimi 

jak Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach, Urząd 

Gminy Siemiatycze, Policja, Straż Pożarna, Pogotowie, Numer alarmowy, NFZ, 

numery tych osób i instytucji będą umieszczone bezpośrednio przy telefonie 

- dzieci z poszczególnych grup i ich rodzice nie mogą stykad się  

ze sobą; w tym celu sporządzony został grafik przyprowadzania  

i odbioru dzieci z placówki oraz wyznaczone zostały godziny korzystania z placu 

zabaw przez poszczególne grupy 

- zalecany jest pobyt dzieci na świeżym powietrzu przy zachowaniu wymaganej 

odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie będzie 

takiej możliwości organizowane będą wyjścia na pobliskie tereny rekreacyjne 

- każdego dnia zabawki, plac zabaw, stoły, włączniki, klamki, poręcze, itd. będą 

dezynfekowane zalecanymi preparatami przez opiekunki grup bez obecności 

dzieci  

- między leżaczkami dzieci śpiących zostanie zachowany odpowiedni dystans, 

leżaki będą dezynfekowane przez opiekunki grup  

po skooczonym czasie leżakowania oraz bez obecności dzieci  

- dzieci nie mogą samodzielnie korzystad z dystrybutorów wody, obsługuje je 

wyłącznie nauczyciel, bądź opiekun danej grupy zachowując wszelkie środki 

higieny 

- na terenie placówki podczas pandemii rezygnuje się z mycia zębów 



ORGANIZACJA PRZEBYWANIA DZIECI NA PLACU ZABAW W CZASIE TRWANIA 

PANDEMII COVID-19 

 

- na placu zabaw może przebywad tylko jedna grupa przedszkolna według 

sporządzonego harmonogramu: 

HARMONOGRAM KORZYSTANIA Z PRZEDSZKOLNEGO PLACU ZABAW  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

WRÓBELKI LISKI MISIE ZAJĄCZKI KOTKI OWIECZKI TYGRYSKI 

9.00- 
9.30 

9.40- 
10.10 

10.20-10.50 10.50-11.20 12.00-12.30 12.40-13.10 13.20-13.50 

 

- sprzęt znajdujący się na placu zabaw, każdorazowo po każdej grupie 

przedszkolnej jest dezynfekowany przez osobę do tego upoważnioną (pomoc 

nauczyciela każdej grupy przedszkolnej) 

- sprzęt nie może byd dezynfekowany w obecności dzieci 

- sprzęt, który nie ma możliwości dezynfekcji jest zabezpieczony taśmą 

informującą o niekorzystaniu z danego obiektu  

 


