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REGULAMIN PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 76                                                                                                                                                                                              

W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022, Z ZACHOWNIEM 

WYTYCZNYCH PRZECIWEPIDEMICZNYCH  

Od dnia 01.09.2021r Przedszkole Miejskie nr 76 z sidzibą w Łodzi przy ul. Gałczyńskiego 9 rozpoczyna 

działania opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne w roku szkolnym 2021/2022. 

Od dnia 01.09.2021r przedszkole funkcjonuje w godzinach od 06:00 do 17:00 

W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, wychowankom, 

nauczycielom, obsłudze oraz opiekunom zostały określine zasady, które bedą obowiązywać w placówce. 

Zasady obowiązujące w placówce są zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego 

z dn. 19 listopada 2020.  

Organizacja i opieka w przedszkolu:                             

Zasady ogólne: 

1.  Jedna grupa dzieci powinna, w miare możliwości organizacyjnych, przebywać w wyznaczonej i stałej  

sali  z tymi samymi opiekunami .  

2. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.  

3. Powierzchnia każdego pomieszcznia przeznaczonego do pobytu stałego od 3 do 5 dzieci powinna 

wynosić co najmniej 15 ㎡; a w przypadku liczby dzieci wiekszej niż 5  powierzchnia ulega zwiększeniu 

odpowiednio na każde kolejne dziecko co najmniej 2㎡, z tym że powierzchnia przypadająca na każde 

kolejne dziecko nie może być mniejsza niż 1,5㎡. 
4. W sali przedszkolnej, w której przebywa dana grupa nalezy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie uprać lub zdezynfekować np. pluszaki, maskotki, puzzle papierowe, lalki itp. 

Wykorzystywane do zajęć sprzęty sportowe takie jak : piłki, skskanki, obręcze itp, powinny być po każdym 

użyciu dokładnie myte, czyszczone lub dezynfekowane. 

5. Na stanie przedszkola znajduje się mop parowy. W związku z powyższym w przedszkolu systematycznie 

odbywa się dezynfekcja wykładzin/dywanów. 

6. W miarę możliwości trzeba jak najczęściej wietrzyć salę przy czym nie żadziej niż raz na godzinę. 

Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci do/z przedszkola: 

1. Należy tak zorganizować pracę placówki by zapewnić jak najmniejszą możliwości stykania się ze sobą 

poszczególnych grup np przychodzenie danej grupy o danej godzinie, korzystanie z toalet- czynności 

higieniczne przed posiłkami. 

2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, 

wynoszący min. 1,5 m. 

3. Rodzic i opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola ma obowiązek zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców/opiekunów 

wynoszący min. 1,5 m. 

4. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

5. Rodzic może wchodzić z dzieckiem do przedszkola - szatni z zachowniem zasady 1 rodzic z 

dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m. Rodzic/opiekun  jest 

bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania wszystkich srodków ostrożności tj. zasłanianie ust i nosa, 

zakładanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk. (Troje rodziców w szatni w tym samym czasie) 

6. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą 

dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
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(m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której nie 

przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę 

rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, 

umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5m.  

7. Do przedszkola dziecko może zabrać jedynie ubranie na zmianę nie wolno przynosić z domu zabawek, 

picia, jedzenia. 

Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego: 

1. Do przedszkola przychodzą tylko osoby/dzieci zdrowe, w której domu nie przebywa osoba na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

2.  Na terenie przedszkola może przebywać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę takich jak: katar, kaszel, bóle brzucha/ucha/głowy, wymioty, biegunka itp.  

3. W sytuacji, gdy dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby w czasie pobytu w 

przedszkolu należy odizolować je w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości 

od innych osób i niezwłoczne powiadomienie rodziców/opiekunów w celu jak najszybszego odebrania 

dziecka z przedszkola.  

4. Rodzic jest zobowiązany do podania numeru telefonu do szybkiej komunikacji z nim w sytuacji 

wystąpienia u dziecka objawów chorobowych. 

5. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych oraz w czasie przyjścia 

dziecka do przedszkola. 

Zasady pobytu na świeżym powietrzu: 

1. Należy tak zorganizować wyjścia do ogrodu, by w wyznaczonych sektorach przebywała jedna grupa z 

nauczycielem. 

2. Zaleca się przebywanie dzieci na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób 

trzecich. 

3. Sprzęt na placu zabaw, należący do przedszkola, powinien być regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub dezynekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy wyłączyć go z użytkowania. 

Zasady Higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni: 

1. Należy umożliwić skorzystanie osobą dorosłym wchodzącym do budynku dezynfekcję rąk poprzez 

wystawienie w wejściu do przedszkola płynu dezynfekcyjnego. 

2. Należy zamieścić w widocznym miejscu informację o konieczności dezyfekcji rąk wchodząc do 

przedszkola. 

3. Należy dopilnować, aby rodzic/opiekun dezynfekował dłonie przy wejściu lub zakładał rękawiczki 

ochronne  oraz zakrywał usta i nos. 

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po 

przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie że świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z 

toalety.  

5. Zaleca się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w 

czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcj powieszchni dotykowych - poreczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. 

6. Przeprowadzajac dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu 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. 
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7. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzenia w 

indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z 

długim rękawem(do użycia np. Przeprowadzanie zabiegów higienicznych u dzieci - adekwatnie do aktualnej 

sytuacji). 

8. Rekomenduje sie wywieszanie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukacje. 

9. Konieczna jest bieżąca dezynfekcja toalet. 

Gastronomia: 

1. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.  

2. Zaleca się korzystanie z dystrybutorów z wodą pod nadzorem opiekuna oraz dopuszcza się jedynie 

używanie jednorazowych kubków. 

3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergrntu, w minimalnej 

temperaturze 60°C  lub je wyparzać.  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu Przedszkola nr 76: 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W miare mozliwości organizacyjnych nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i 

personel powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.  

3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. Wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę z objawami chorobowymi. 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronowirusem lub zachorowania na COVID-19: 

1. Obowiązek zapoznania personelu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID-19 

(przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie). 

2. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie 

powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 

nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych 

na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać 

transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić 

właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń. 

5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu A, w którym jest możliwe 

czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy ustalić listę pracowników, którzy mieli kontakt z chorą 

osobą i odizolować ich w pomieszczeniu B. 

6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego 

sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.). 

7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

http://www.google.com/url?q=http://gis.gov.pl/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFIgh15I6AO139Owt0k99HVSeH3IA
https://www.google.com/url?q=https://www.gov.pl/web/koronawirus/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExQzVrQOsA81w8JfNCnHoNsrLzdg
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Zasady dla rodziców obowiązujące w placówce:  

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią i bezpieczną opiekę podczas pobytu w placówce, będę 

przekazywać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia mojego dziecka.  

2. Będę przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych/przeziębieniowych 

(kataru, kaszlu, biegunki, zapalenia spojówek, alergii, podwyższonej temperatury).  

3. Nie będę posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 

izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń 

służb sanitarnych oraz lekarza.  

4. Obowiązkowo poinformuję dyrektora przedszkola o przebywaniu na obowiązkowej 

kwarantannie któregokolwiek z domowników. 

5. Wyjaśnię dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, pluszaków czy 

innych zabawek (małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek, itp.)   

6. Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno 

ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na 

powitanie. Przypomnę dziecku, by nie dotykało innych dzieci.  

7. Zwrócę uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

8. Codziennie rano przed wyjściem z domu do przedszkola, będę dokonywać pomiaru temperatury 

swojego dziecka. 

9. Postaram się, aby w miarę możliwości dziecko przyprowadzał i odbierał ten sam, stały opiekun- 

unikając w ten sposób dużej rotacji osób postronnych. 

10. Zobowiązuje się do codziennej obowiązkowej dezynfekcji rąk moich oraz dziecka przy wejściu do 

przedszkola. 

11. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19, wyrażam zgodę na podjęcie 

wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego przeznaczonej pod opieką 

osoby wyznaczonej przez dyrektora).  

 

 Ponadto chcemy poinformować, iż w placówce będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące 

codzienną dezynfekcję oraz przestrzeganie odpowiednich zasad higieny. 

 Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek (zgodnie z 

zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, by zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa dzieci będą 

często myć ręce wodą z mydłem). 

 

Przyprowadzając dziecko do przedszkola jako rodzic zobowiązuje się do przestrzegania powyższego 

regulaminu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                              
 


