
Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania  

i przeciwdziałania COVID-19 wśród nauczycieli wychowania 

przedszkolnego w trakcie prowadzonych zajęć  

w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Gminie Ornontowice 

działającego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym  

w Gminie Ornontowice 

 

 

Podstawa prawna: 

 strona internetowa Ministra Edukacji narodowej 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 30 

kwietnia 2020 r. 

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród 

dzieci oraz pracowników przedszkola, w trakcie prowadzonych w nim zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

§ 2 

Organizacja zajęć 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami 

powinni zadbać o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych 

poszczególnym oddziałom salach. Zabronione jest prowadzenie zajęć z 

grupami dzieci z różnych oddziałów, czy przemieszczanie się dzieci pomiędzy 

poszczególnymi oddziałami. 

2. W sali może przebywać do 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za 

zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci w sali do 14. 

3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie 

może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja


4. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących 

nauczycielami przedszkola. 

5. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do 

przedszkola. Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw 

przebywały wyłącznie dzieci z jednego oddziału. 

6. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie. 

7. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola. 

8. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone 

przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej 

raz na godzinę. 

9. Zajęcia z gimnastyki śródlekcyjnej powinny być prowadzone przy otwartych 

oknach. 

 

§ 3 

Zasady higieny pracy 

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa 

obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.  

2. Nauczyciel zobowiązany jest do zorganizowania właściwego pokazu mycia rąk 

i ich dezynfekcji. 

3. Nauczyciel powinien usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.  

4. Nauczyciel powinien zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, 

szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć 

na świeżym powietrzu. 

5. Nauczyciel zobowiązany jest do unikania organizowania większych skupisk 

dzieci w jednym pomieszczeniu. 

§ 4 

Zasady bezpieczeństwa pracy 

1. Na wypadek podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną u dziecka postępować 

zgodnie z procedurą X – Procedura postępowania na wypadek podejrzenia 



zakażenia chorobą zakaźną w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Gminie 

Ornontowice. 

2. Wytyczne obowiązują od dnia 06.05.2020 r.  


