
PROCEDURA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI   OPIEKI  W SALI 

1. Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę jest 

wietrzona.  

2. Ćwiczenia gimnastyczne będą odbywać się w sali gimnastycznej wg ustalonego grafiku. Po 

skończonych zajęciach danej grupy sala i przybory wykorzystane podczas zajęć będą 

zdezynfekowane. 

3. Grupy dzieci nie spotykają się ze sobą. 

4. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami nauczyciele i opiekunowie, którzy między 

sobą zachowują dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m. 

5. W sali zabaw, w której przebywają dzieci, nie będzie zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie 

można skutecznie dezynfekować lub czyścić odpowiednim detergentem (np. pluszowe zabawki, 

pacynki, dywany, itp.).  

6. Dzieci nie mogą przynosić ze sobą do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów  

i zabawek. 

7. W grupach: Krasnale,  Zajączki, Wiewiórki  relaks poobiedni będzie odbywał się w formie 

leżakowania, natomiast w grupach Jeżyki, Misie, Muchomory  odpoczynek dzieci będzie odbywał się      

w formie m.in: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, słuchowisk, zabaw przy stolikach, itp. bez użycia 

karimat. 

8. W pracę edukacyjno - opiekuńczą z dziećmi nie są angażowane  osoby  powyżej 60 roku życia. 

9. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia działań profilaktycznych podczas pobytu dziecka w 

przedszkolu, w tym w szczególności: 

a. Wyjaśnić dzieciom jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone; 

b. Systematycznie przypominać dzieciom obowiązujące w przedszkolu zasady bezpieczeństwa i 

higieny; 

c. Przypominać dzieciom etapy mycia rąk, zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz zorganizować 

pokaz mycia rąk i ich dezynfekcji;  

d. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce z użyciem ciepłej wody i mydła, 

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

e. Wdrażać dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania ust i nosa; 

f. Wdrażać dzieci do unikania dotykania twarzy: oczu, nosa i ust oraz unikania wkładania 

przedmiotów, zabawek, palców do ust; 

g. Zachęcać dzieci do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą. 

10. Dzieci nie zabierają do domu rysunków, kart pracy; po zakończonej aktywności plastycznej odkładają 

je w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. 

11. Podczas bezpośredniego kontaktu z dzieckiem wymagającego dotykania dziecka pracownik 

przedszkola zobowiązany jest zakładać maseczkę lub przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki. 

12. W sytuacjach szczególnych wymagających zabezpieczenia opieki nad dziećmi dyrektor może podjąć 

inne decyzje.  

 

 


