Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora nr 17./2020
z dnia 01.09.2020

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA
W PRZEDSZKOLU nr 113 „Akademia Przedszkolaka „w czasie epidemii COVID 19.
Podstawa prawna:
- Ustawa z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – art. 10 ust. 1 pkt. 1,
- Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).
- Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 3623/20 z dnia 26 .08.2020 r.

Bezpieczeństwo w organizacji działalności Przedszkola nr 113 „Akademia Przedszkolaka”
1. Przedszkole nr 113 jako placówka oświatowa w specyfice aktualnej rzeczywistości
edukacyjnej respektuje jako cel nadrzędny dbania o zdrowie - wytyczne epidemiologiczne
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, Zarządzenie Prezydenta
Wrocławia. Przestrzegając wytycznych przedszkole opracowuje procedury do bezwzględnego
stosowania w codzienności przedszkolnej dla bezpiecznej realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego i spełniania oczekiwań każdego Dziecka.
2. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 – 17.30.
3. Rodzica/prawnego opiekuna pozostawiającego dziecko w przedszkolu zobowiązuje się do
złożenia niezwłocznie stosownych Oświadczeń obowiązujących w Przedszkolu nr 113 od dnia
1.09.2020 r.
4. Rekomenduje się aby przyprowadzanie o odbieranie dziecka odbywało się w miarę
możliwości przez tę samą osobę. W odniesieniu do Upoważnień zaleca się zminimalizowanie
osób trzecich. Osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązane są do wypełnienia
Oświadczenia, dezynfekcji rąk, zakryciu ust i nosa i zachowania dystansu społecznego 1,5 – 2
m.
Zasady bezpieczeństwa wdrożone wobec społeczności przedszkolnej:


Dyrektor bezwzględnie respektuje w czasie epidemii koronowirusa wytyczne Ministra
Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, MEN, MZ, Zarządzenie Prezydenta Wrocławia.



W sytuacji epidemiologicznej lokalizacyjnej (strefa żółta, czerwona) niezwłocznie wdraża
Procedury do bezwzględnego stosowania na podstawie wytycznych dla danej strefy.



Nauczyciele bezwzględnie respektują wytyczne zawarte w Procedurach obowiązujących od
1.09.2020 stanowiące załącznik do całości obowiązującej dokumentacji.
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Pracownicy administracji bezwzględnie respektują wytyczne zawarte w Procedurach
obowiązujących od 1.09.2020 stanowiące załącznik do całości obowiązującej dokumentacji.



Pracownicy obsługi bezwzględnie respektują wytyczne zawarte w Procedurach
obowiązujących od 1.09.2020 stanowiące załącznik do całości obowiązującej dokumentacji.



Rodzice/prawni opiekunowie bezwzględnie respektują wytyczne zawarte w Procedurach
obowiązujących od 1.09.2020 stanowiące załącznik do całości obowiązującej dokumentacji.
Obowiązujące procedury:

1. Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka.
2. Procedura bezpieczeństwa.
3. Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu.
4. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami.
5. Procedura postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
Społeczność przedszkolna bezwzględnie przestrzega wytycznych GIS:
Liczba dzieci możliwych do przyjęcia zgodnie z obowiązującymi zaleceniami to 125dzieci, po 25 w 5
grupach w salach od 60 metrowych do 126 m2 -grupy: I, II, III, IV, V


Do jednej grupy przypisane są 2 – 3 nauczycielki pracujące wg ustalonego grafiku.



Grupa dzieci wraz z nauczycielem przebywa w wyznaczonej sali.



Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) są one
dokładnie myte, czyszczone i dezynfekowana,



Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych
przedmiotów lub zabawek,



Zapewniona jest także w miarę możliwości organizacja pracy, która uniemożliwi stykanie się
ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. odmienne godziny wyjścia na plac zabaw i
przebywanie grup w szatni). Nauczyciele wg obowiązującego harmonogramu wyjść dzieci na
plac zabaw i powrót, zapewnią przebywanie grup przedszkolnych na powietrzu w
wyznaczonych godzinach i strefach.



Nauczyciele w czasie pobytu dzieci na świeżym powietrzu respektują obwiązującą procedurę
przy zachowaniu możliwie największych odległości i zmianowości grup. Plac zabaw w
obszarze piaskownic oraz urządzeń jordanowskich został wyłączony z użytkowania do
odwołania.



Nie przewiduje się wycieczek i wyjść dzieci poza teren przedszkola.



Zajęcia dodatkowe prowadzą nauczyciele. Będą mogły odbywać się zajęcia ze śmichoterapii –
kontynuacja zajęć.
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Do odwołania zawieszone są wszystkie imprezy i uroczystości dla dzieci i rodziców na terenie
przedszkola i placu zabaw.



Nauczyciele i pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
placówki wynoszący min. 1,5 m.



Personel kuchni nie powinien się kontaktować z dziećmi oraz personelem opiekującym się
dziećmi.



Należy respektować bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa przez osoby z
konieczności przebywające w przedszkolu przy pomocy części odzieży, maseczek, przyłbic.



Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, rodziców i innych dzieci wynoszący min.
1,5 m.



W Przedszkolu nr 113 nadal obowiązuje pomiar temperatury u dzieci. Rodzice są zobowiązani
do wyrażenia zgody w stosownym Oświadczeniu. Temperaturę mierzy się także rodzicom.



Rodzice mogą wchodzić z dzieckiem do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem
zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępnie pomiędzy wchodzącymi rodzicami do 1,5
m odległości ( jednorazowo w szatni może przebywać 5 rodziców z dzieckiem) przy czym
należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).



W grupie dzieci 3 –letnich w związku z odbywaniem przez dziecko okresu adaptacyjnego w
palcówce proponujemy, aby rodzic w miarę możliwości odbierał dziecko wcześniej (każdy
rodzic zna i przewiduje czas dogodny dla adaptacji swojego dziecka) np. po kilku godzinach
czy zaraz po obiedzie. Od dnia 1.09.2020 nie realizujemy „Programu adaptacyjnego w grupie
3 – latków” co oznacza, że rodzic/opiekun prawny nie może przebywać z dzieckiem na terenie
przedszkola.



Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących
objawy chorobowe: kaszel, katar (w tym alergiczny), zaczerwienienie oczu itp.



Dzieci są przyprowadzane i dobierane przez osoby zdrowe!



Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
wówczas nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.



Przebywanie osób trzecich w placówce jest ograniczone do niezbędnego minimum, z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust, nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk).



Sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka gwarantuje Procedura,



Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania aktualnych numerów telefonów
kontaktowych i niezwłocznego odbierania połączeń z przedszkola.



Placówka dysponuje termometrami bezdotykowymi – dezynfekcja.
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W sytuacji kiedy dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, po zgłoszeniu tego faktu
dyrektorowi, dziecko jest odizolowane od dzieci i przebywa pod opieką pracownika
przedszkola w wyznaczonym izolatorium- pomieszczeniu oczekuje na rodzica. Nauczyciel
niezwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych o konieczności pilnego odbioru
dziecka. Rodzic w miarę niezwłocznie odbiera dziecko.



Pracownik w czasie pobytu z dzieckiem w izolatorium - pomieszczeniu obowiązkowo
zakłada ochronny fartuch, rękawiczki maseczkę i przyłbicę.



Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu
wymaganej odległości od osób trzecich, optymalnie na terenie przedszkola.



Nauczyciel pełni nadzór nad dziećmi w przypadku korzystania z picia przynoszonego do Sali
przez pracownika obsługi - kubki są myte a nastepnie wyparzane w temperaturze min. 60
stopni C



Wszyscy pracownicy obsługi mają obowiązek codziennej zmiany odzieży osobistej na odzież
ochronną zgodnie z Procedurą przydziału odzieży ochronnej w Przedszkolu nr 113.



Nauczyciele opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy mają zapewnione środki ochrony
osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki, fartuchy z długim rękawem, przyłbice). Nie
muszą ich jednak nosić przez cały czas pracy a jedynie w celu np. przeprowadzenia zabiegów
higienicznych u dziecka. Każdy nauczyciel ma prawo do własnej decyzji w tej sprawie.



Każdy pracownik przedszkola winie kłaść nacisk na profilaktykę zdrowotną, również
dotycząca ich samych.



Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola, którzy są chorzy nie powinni podejmować swoich
obowiązków.



Pracownicy powyżej 60 roku życia, pracujący bezpośrednio z dziećmi i ze szczególnymi
problemami zdrowotnymi dla bezpieczeństwa będą wykonywać obowiązki po zdeklarowaniu
stosownego „Oświadczenia”.



Zgodnie z wytycznymi GIS bezwarunkowo zostanie ustalona lista osób przebywających w
tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o
zakażenie.



Izolatorium jest też miejscem dla pracownika (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i
płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować go w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych w czasie wykonywania obowiązków służbowych i oczekiwania na
zabranie do domu przez najbliższych.



W sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia dzieci/dziecka związanego z aktualną sytuacją
epidemiologiczną, kwalifikacji strefowej dyrektor opracuje procedury spełniające oczekiwania
wobec zaleceń dla danej strefy zagrożenia.
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W przypadku zawieszenia funkcjonowania przedszkola rodzicie i opiekunowie niezwłocznie
zostaną zapoznani z zasadami dalszego ewentualnego funkcjonowania placówki.

Wychowanie przedszkolne:


Dzieci realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego z zachowaniem przez
nauczycieli jako celu nadrzędnego aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.



Każda grupa została zapoznana z Procedurą bezpieczeństwa w przedszkolu. Procedurę
akceptują Rodzice.



Zajęcia dodatkowe w przedszkolu prowadzą nauczyciele ( plastyczne, muzyczne, teatralne,
osłuchanie z językiem niemieckim). Sugeruje się od odstąpienia prowadzenia zajęć
dodatkowych przez firmy zewnętrzne.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja powierzchni:


Przy wejściu do przedszkola udostępniony jest płyn do dezynfekcji rąk do bezwzględnego
stosowania w ciągu dnia.



Rodzice/opiekunowie prawni dezynfekują dłonie przy wejściu do przedszkola lub zakładają
rękawiczki jednorazowe oraz zakrywają usta i nos – zgodnie z obowiązującą „Procedurą
przyprowadzania”.



Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem antybakteryjnym oraz dopilnować, aby dzieci
nabywały tę umiejętność, szczególnie po przyjściu do sali przedszkolnej, przed jedzeniem i po
powrocie z ogrodu i po skorzystaniu z toalety.



Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i jadalni, wyłączników, dezynfekcja toalet.



Przeprowadzając dezynfekcję ściśle należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się
na opakowaniach środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były
narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.



Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w środki indywidualnej
ochrony osobistej: jednorazowe maseczki, rękawiczki, fartuchy a długim rękawem (do użycia
podczas np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka, adekwatnie do aktualnej
sytuacji).



Wszyscy pracownicy są zobowiązani do respektowania zasad bezpiecznej pracy zgodnie z
przeprowadzonym szkoleniem BHP.



Organizacja pracy z zachowaniem odległości między stanowiskami pracy co najmniej 1,5 m.
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W pomieszczeniach przedszkola wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,
zakładania i ściągania maseczki oraz rękawiczek – instrukcje.



Sprzęt na placu zabaw ze względu na brak możliwości właściwej jego dezynfekcji zostaje do
odwołania wyłączony z użytku.
Żywienie dzieci:



Posiłki są spożywane tak jak do tej pory w salach z zachowaniem wszelkich środków higieny,
dezynfekcji (stoły, krzesełka, podłogi).



Posiłki są przygotowywane przez pracowników kuchni przedszkola z zachowaniem reżimu
sanitarnego.



Utrzymana jest wysoka higiena mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego,
naczyń stołowych oraz sztućców (mycie i wyparzanie w zmywarce w temperaturze min. 60
stopni C).



Personel został wyposażony w środki ochrony osobistej (maseczki jednorazowe i rękawiczki,
fartuchy ochronne) oraz z płyny do odkażania i dezynfekcji rąk.

Specyfika obowiązków pracownika administracji:
Obowiązki wynikające z charakteru wykonywanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym
Obowiązkowe zasłanianie ust i nosa w godzinach pracy, w kontaktach między pracownikami
zachowanie dystansu społecznego odległości min. 1,5 m
Dozwolona jest praca zdalna w sytuacji możliwości wypełniania obowiązków w miejscu
zamieszkania i akceptacji uzgodnień wykonywanych zadań z dyrektorem.
Cykliczny kontakt z dyrektorem dla zachowania jakości pracy.

Specyfika obowiązków pracowników obsługi wobec respektowania zasad bezpieczeństwa:
Obowiązki wynikające z charakteru wykonywanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych:
poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym
blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
Monitoring pracy przez dyrektora.
Respektowanie zasad szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do
czyszczenia powierzchni i sprzętów.
Zapewnienie bezpiecznego spożywania posiłków, w tym czyszczenie blatów, stołów i poręczy
krzeseł po każdej grupie.
Wielorazowe naczynia i sztućce myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze
min. 60 st. C lub wyparzane. Dopuszcza się stosowanie do odwołania zastawy oraz sztućców
jednorazowego użytku.
Dezynfekcja pomieszczeń po zakończeniu pracy przedszkola.
Personel kuchni nie może stykać się z dziećmi i personelem opiekującymi się dziećmi.
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Specyfika obowiązków nauczycieli wobec respektowania zasad bezpieczeństwa:
W przystępny sposób ukazanie dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w
placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
Niedozwolone wyjścia poza teren przedszkola.
Weryfikacja bezpiecznego użytkowania przedmiotów i sprzętu poprzez systematyczne dezynfekcje.
Wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzenie zajęć
ruchowych przy otwartych oknach.
Zwracanie uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po
skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na powietrzu. Pokaz właściwego mycia rąk i ich
dezynfekcji. Przypominanie i osobisty przykład.
Unikanie organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, bezwzględnie szatnia.
Specyfika obowiązków Rodziców wobec respektowania zasad bezpieczeństwa:
Rodzice zobowiązani są kształtować u dzieci właściwe nawyki higieniczne: unikać dotykania ust,
oczu i nosa, nie podawać ręki na powitanie, kichać w zgięty łokieć, często i dokładnie myć ręce wodą
z mydłem.
Obowiązkowo uprzedzić dzieci o zmianie funkcjonowania przedszkola. WAŻNE!!! O zmianie osób
opiekujących się dzieckiem, zmianie sali, warunkach przyprowadzania i odprowadzania dzieci.
Przestrzegają zachowania obowiązkowej bezpiecznej odległości wobec pracownika przedszkola!
Przyprowadzając i odbierając dziecko obowiązkowo Rodzice/ Prawni Opiekunowie oraz dzieci od
4 lat posiadają maseczkę zakrywającą usta i nos.
Przyprowadzają tylko i wyłącznie zdrowe dzieci w celu sprawowania opieki w przedszkolu.
Dzieci do przedszkola są przyprowadzane tylko i wyłącznie przez zdrowych Rodziców/Prawnych
Opiekunów, bez udziału dziadków.
Nie posyłanie dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
Wyjaśnienie dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
Ważne telefony:
- Departament Edukacji Urzędu Miejskiego: +48 71 777 85 16
- Dolnośląski Kurator Oświaty: +48 71 340 63 36
- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: +48 71 328 30 41 do 49
- Numer alarmowy 112

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.

Dorota Bencal
dyrektor
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