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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „BAJKOWY ŚWIAT” W CZĘSTOCHOWIE 

 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

W  NP „BAJKOWY ŚWIAT” * 

 
I. Zasady  przyjmowania do przedszkola. 
II. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci do i z przedszkola. 
III. Zasady organizacji pracy przedszkola. 
IV. Zasady postępowania w wypadku niepokojących objawów choroby w trakcie pobytu w         
       przedszkolu. 

 

I. ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO NP „BAJKOWY ŚWIAT”. 

1 . W okresie pandemii przedszkole pracuje w godz. 6.30-17.00. Godziny pracy przedszkola mogą 

ulec skróceniu. Nie ma grup łączonych. 

2. Przedszkole dysponuje 24 miejscami dla dzieci, tj. 2 grupy przedszkolne. Liczba dostępnych grup 
może ulec zmianie. 

3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej: 

1) z usług przedszkola mogą skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości 
pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem  w domu, 

2) pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb 
mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący 
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID — 19. 

4. W przedszkolu nie odbywają się zajęcia dodatkowe. 
5. Rodzice zgłaszający potrzebę opieki przesyłają mailowo na adres przedszkola Zgłoszenie dziecka 

do przedszkola w formie scanu  lub w formie tradycyjnej, papierowej i zamkniętej kopercie do 
sekretariatu przedszkola, w czasie i terminie wskazanym w wiadomości podanej w aplikacji 
LIVEKID i podanej na stronie przedszkola www… 

6. Osoba przyprowadzająca /odbierająca dziecko do/z przedszkola jest zdrowa. 

7. W okresie pandemii Rodzice oraz inni członkowie rodzin mają zakaz przebywania w przedszkolu. 

8. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji  dziecko pozostaje w domu, 
nie może uczęszczać do przedszkola. 

9. Rodzice przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny w okresie pandemii: unikanie 
dotykania oczu, nosa , ust, częste mycie rak wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, 
utrzymywanie dystansu społecznego. 

10. W okresie pandemii dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych zabawek, książek, plecaków, 
innych zbędnych przedmiotów. 

11. Komplet bielizny, koszulek na zmianę rodzice dostarczają pierwszego dnia pobytu dziecka w 
przedszkolu, w plastikowym, zamykanym i podpisanym pojemniku. 

12. W przedszkolu zaprzestaje się mycia zębów oraz leżakowania. 

13. W okresie pandemii przedszkole korzysta z urządzeń na placu zabaw przedszkola. 
14. Wszystkie sprawy administracyjne załatwiane są przez telefon i drogą e-mailową lub osobiście z 

zachowaniem zaleceń GIS 
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II. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI. 

 

Nadrzędna zasada: dzieci przyprowadzane do przedszkola są zdrowe. 
 

1. Dziecko przyprowadza/odbiera tylko jeden rodzic/opiekun. 

2. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w wyznaczonych godzinach tj. 6.30-9.00. Po tej 
godzinie nie  będą wpuszczane do przedszkola. 

3. Rodzic sygnalizuje swe przybycie z dzieckiem dzwonkiem, który znajduje się  przy kolejnych 
drzwiach wejściowych, zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, 
jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m, a także ma założoną maseczkę 
ochronną. 

4. Dzieci odbierane są od rodzica w holu-przedsionku  przedszkolnym przez pracownika obsługi  
przydzielonego danej grupie, po wcześniejszym pomiarze temperatury ciała dziecka. Jeżeli 
pomiar temperatury ciepłoty ciała wskazuje 37,3 0C lub więcej  dziecko nie zostaje przyjęte do 
przedszkola. 

5. W przypadku innych, niż podwyższona temperatura, objawów chorobowych (np. katar, kaszel, 
wysypka itp.) dziecko również nie zostanie wpuszczone do przedszkola. 

6. Rodzice /opiekunowie  przyprowadzający i odbierający dzieci muszą bezwzględnie używać 
maseczki i rękawiczek.  

7. Dzieci powyżej 4 roku życia muszą być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas 
drogi do i z placówki. Przy wejściu do placówki, Rodzic zdejmuje maseczkę dziecku zgodnie z 
instrukcją GIS i zabiera ją ze sobą. 

8. Rodzic przed przekazaniem dziecka obowiązkowo dezynfekuje dłonie dostępnymi środkami 
znajdującymi się w hollu-przedsionku. 

9. Pracownik przedszkola zaprowadza dziecko do szatni, następnie łazienki w celu obowiązkowego 
umycia rąk a później zaprowadza do sali. 

10. Dzieci z przedszkola mogą być odbierane najwcześniej od godziny 13.00. 

11. Rodzic oczekuje na dziecko w hollu-przedsionku /dezynfekuje ręce/ i sygnalizuje swe przybycie 
dzwonkiem, który znajduje się  przy kolejnych drzwiach wejściowych,  zachowuje dystans 
społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 
minimum 2 m, a także ma założoną maseczkę ochronną  

12. Pracownik przedszkola pomaga dziecku ubrać się i odprowadza dziecko do drzwi łączących 
szatnię z hollem-przedsionkiem, gdzie oczekuje rodzic. 

13. W przypadku nieodebrania dziecka przez Rodziców w godzinach pracy przedszkola,  obowiązuje  
dotychczasowa procedura  postępowania w ww. sytuacji, zawarta w statucie przedszkola. 
 

III.  ZASADY ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA 

1 .    Każda grupa przedszkolna ma przydzieloną stałą salę i stałą kadrę sprawującą opiekę     
      nad dziećmi - nauczycieli  pomoc nauczyciela/woźna. 

2 .     Poszczególne grupy przedszkolne nie będą się stykać między sobą w budynku     
       przedszkola. 

3. Wyposażenie sali pozbawione jest zabawek i przedmiotów których nie można uprać, umyć  lub 
przeprowadzać skutecznej dezynfekcji, w tym dywanów. 
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4. Systematycznie, co najmniej raz na godzinę oraz w razie potrzeby, także w czasie zajęć sale są 
wietrzone. 

5. W przedszkolu jest dostępna woda, którą podaje nauczyciel lub opiekun. 

6. W sali znajduje się tyle krzesełek, ile dzieci liczy grupa a każde dziecko ma przy nim stałe 
miejsce.  

7. Przy stoliku w czasie zabaw/posiłków może maksymalnie siedzieć 4 dzieci. 

8. Żywienie w przedszkolu obsługiwane jest przez catering. 

9. Dzieci spożywają posiłki w swoich salach. 
 

 

IV. ZASADY POSTĘPOWANIA W WYPADKU NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW CHOROBY  
U DZIECKA W TRAKCIE POBYTU W PRZEDSZKOLU. 

 

1. Jeżeli u dziecka wystąpi kaszel, katar, dziecko manifestuje złe samopoczucie lub wystąpią wszystkie 
wyżej wymienione objawy nauczyciel lub na polecenie nauczyciela  opiekun przydzielony do grupy 
izoluje dziecko, zachowując minimum odległości 2 m od innych osób i dokonuje pomiaru 
temperatury ciała u dziecka. 

2. Przedszkole niezwłocznie kontaktuje się z rodzicem i powiadamia o konieczności 
natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola przez rodzica. 

3. Rodzic ma obowiązek natychmiastowego odebrania dziecka po uzyskaniu informacji o jego złym 
stanie zdrowia. 

4. W przypadku wystąpienia u dziecka jednocześnie następujących objawów: wysoka temperatura 
380C i powyżej, trudności w oddychaniu, uciążliwy kaszel - dyrektor niezwłocznie informuje organ 
prowadzący, powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, rodziców dziecka. Dziecko z 
opiekunem przechodzi do izolatki. 

5. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażeniem COVID 19, dyrektor natychmiast -
wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci, jeżeli niepokojące objawy wystąpiły w trakcie 
przyjmowania dzieci do przedszkola - powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno 
- epidemiologiczną oraz organ prowadzący. 

6. Dalsze czynności podejmowane są stosując się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń 
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. 

                                                                           Dyrektor  
                                                                         Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Częstochowie 

 

 
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego  ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  
 (Dz. U. z2020r.poz 780). 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych… wydane na podstawie 
art.8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o PIS (Dz. U. z 2019r.poz.59 oraz Dz. U. z 2020r. poz.322,374,567/ 


