WEWNĘTRZNE USTALENIA DOTYCZĄCE
POBYTU W SALI PRZEDSZKOLNEJ ,
KORZYSTANIA Z ŁAZIENKI DLA DZIECI
ORAZ WYJŚCIA NA PLAC ZABAW
OBOWIĄZUJĄCE W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3
„WESOŁY SMYK” W CHODZIEŻY

Podstawa prawna:
•
•

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
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
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r1 dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do 3 lat, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 , 567i 1337)
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WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOTYCZĄCA WYJŚCIA NA PLAC ZABAW
OBOWIĄZUJĄCA W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLA NR 3
„WESOŁY SMYK” W CHODZIEŻY
1. Każdego dnia w godzinach rannych pracownik obsługi sprawdza teren placu zabaw i likwiduje
ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadamia dyrektora i nauczycieli o tym zagrożeniu.
2. Na placu zabaw przebywa tylko jedna grupa dzieci wraz z opiekunami /każda grupa ma wyznaczone
godziny wyjścia na powietrze/ Dopuszcza się możliwość wyjęcia 2 grup w odstępach 15 min i
pobycie w ogrodzie w odrębnych przestrzeniach- wg wewnętrznych ustaleń/






I GRUPA 9.30 -10.00
II GRUPA 10.30-11.00
III GRUPA 12.00-12.30
IV GRUPA 12.30-13.00
V GRUPA 13.00-13.30

3. Przed wyjściem na plac zabaw nauczyciel przeprowadza krótką rozmowę z dziećmi, dotyczącą
zasad bezpiecznego zachowania na placu.
4. Nauczyciel wraz z dziećmi przechodzi z sali do szatni, zachowując bezpieczne odległości.
Podczas przebywania w szatni dzieci ubierają się pod opieką nauczyciela, pomocy nauczyciela (3latki) i pracownika obsługi. Przygotowane do wyjścia dzieci ustawiają się w szatni jeden za drugim
w możliwie jak największej odległości.
5. Dzieci wychodzą na plac zabaw za pracownikiem obsługi, na końcu idzie nauczyciel.
6. Dzieci mogą korzystać tylko z urządzeń wskazanych przez nauczyciela- tych, które zostają
udostępnione przez przedszkole i będą każdorazowo dezynfekowane
7. Sprzęt, którego nie można zdezynfekować jest zabezpieczony przed używaniem – otoczony taśmą.
8. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje
nauczyciel danej grupy oraz pracownik obsługi, (3 latki – również pomoc nauczyciela).
9. Podopieczni przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielem oraz zasad bezpiecznego
zachowania się w ogrodzie i prawidłowego korzystania ze sprzętów terenowych.
10. Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety udając się tam i
powracając tylko pod opieką nauczyciela, bądź pracownika obsługi.
11. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy
i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu.
12. Podczas zabaw na świeżym powietrzu dzieci zachowują możliwie maksymalną odległość.
13. Powrót do przedszkola. Dzieci ustawiają się jeden za drugim w wyznaczonym przez nauczyciela
miejscu w miarę możliwości dużych, bezpiecznych odległościach. Nauczyciel przelicza dzieci.
Dzieci wracają do przedszkola za pracownikiem obsługi, nauczyciel idzie na końcu.
14. Dzieci przebierają się w możliwie jak największej odległości i ustawiają się jedno za drugim.
15. Wchodzą do sali za pracownikiem obsługi, nauczyciel idzie na końcu.
16. Po zakończeniu zabaw pracownik obsługi odpowiedzialny za dezynfekcję sprzętu na placu zabaw
dokonuje dezynfekcji
17. Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie pracownicy przedszkola z dziećmi.
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WEWNĘTRZNE USTALENIA KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU NA PLAC ZABAW
OBOWIĄZUJĄCE W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLA NR 3
„WESOŁY SMYK” W CHODZIEŻY
I ZESTAW DO ZABAWY
➢
➢
➢
➢
➢

bocianie gniazdo
samolot zjeżdżalnia
2 bujaki oznaczone na zielono
2 hulajnogi oznaczone na zielono
piłka /rowerek

II ZESTAW DO ZABWY
➢
➢
➢
➢
➢

Zamek ze zjeżdżalnią
3 bujaki oznaczone na żółto
Hulajnoga oznaczona na żółto
rajd -erek
skakanki/

III ZESTAW DO ZABAWY
➢
➢
➢
➢
➢

auto – wspinaczka i zjeżdżalnia
bujak auto
pociąg – tor przeszkód i zjeżdżalnia
hulajnoga oznaczona na zielono/ żółto( taśma)
piłka

IV ZESTAW DO ZABAWY
➢
➢
➢
➢

piaskownica / wiaderka, łopatki, foremki –po 10 szt./
hulajnoga oznaczona na czerwono( taśma)
rowerek oznaczony na czerwono
zjeżdżalnia wywrotka

V ZESTAW DO ZABAWY
➢ wieża ze zjeżdżalnią
➢ rowerki
➢ hulajnoga
Codzienne sprawdzenie zestawów- zestawy rozdzielone i uszykowane w wyznaczonych miejscach podczas
korzystnych warunków atmosferycznych. Każdego dnia przed użyciem będą dezynfekowane wszystkie
urządzenia i przybory do zabawy przez wyznaczonego pracownika. Każdego dnia nauczyciele grup
wybierają zestaw z którego korzystają cały dzień podczas każdego wyjścia na ogródek. Kolejny dzień
będzie związany ze zmianą zestawu.
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WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z ŁAZIENKI DLA DZIECI
OBOWIĄZUJĄCA W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLA NR 3
„WESOŁY SMYK” W CHODZIEŻY

1. Nauczyciel codziennie przeprowadza krótką rozmowę z dziećmi, dotyczącą zasad
odpowiedniego zachowania w łazience (dokładne mycie rąk, zgłaszanie potrzeby
wyjścia do łazienki, zachowanie bezpiecznej odległości podczas pobytu w łazience)
2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci
szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza i po skorzystaniu z toalety
3. W łazience zamieszczona jest instrukcja mycia rąk z zachowaniem wszystkich
etapów
4. Po wejściu do sali dziecko z pracownikiem obsługi udaje się do łazienki w celu
umycia rąk
5. Ręce myje wodą z mydłem minimum 30 sekund
6. Osusza ręce wycierając je w ręcznik jednorazowy lub ręcznik materiałowy
przydzielony każdemu dziecku - wymieniany codziennie
7. W łazience przebywają dzieci pod nadzorem pracownika obsługi lub nauczyciela
8. Każdorazowe wyjście do łazienki dziecko zgłasza nauczycielowi
9. Nauczyciel/pracownik obsługi nadzoruje jego pobyt w łazience.
10.Przed i po posiłku dzieci w ustalonej przez nauczyciela formie udają się do łazienki
11.Po powrocie z ogrodu przedszkolnego dzieci ustawiają się przed łazienką z
zachowaniem bezpiecznej odległości i kolejno udają się do łazienki
12.Pracownik obsługi przeprowadza dezynfekcje łazienki połączoną z wietrzeniem
pomieszczenia
13.Przeprowadzając dezynfekcje należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji
14.Personel opiekujący się dziećmi jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony
osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, dozowniki z płynem do
dezynfekcji rąk oraz fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzenia
zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do zaistniałej sytuacji)
15.Przestrzega się częstego mycia i odkażania rąk przez personel znajdujący się na sali
16. Wyznaczony pracownik prowadzi monitoring prac porządkowych

Pozostałe obowiązki związane z higieną pomieszczeń obowiązują zgodnie z przydzielonymi
obowiązkami na danym stanowisku pracy przy zawartej umowie.
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WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOTYCZĄCA POBYTU W SALI PRZEDSZKOLNEJ
OBOWIĄZUJĄCA W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLA NR 3
„WESOŁY SMYK” W CHODZIEŻY

1. Z sali przedszkolnej opiekunowie dzieci usuwają wszystkie zabawki trudne do dezynfekcji
(pluszowe misie, książki, puzzle tekturowe/papierowe).
2. W sali opiekunowie umieszczają numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora
oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
3. W sali przedszkolnej przebywać będzie nauczyciel i wyznaczona osoba do pomocy.
Nauczyciele pracują zgodnie z arkuszem organizacji pracy. Sale będą opuszczać tylko w
uzasadnionych sytuacjach (np. wyjście do toalety).
4. Po każdym opuszczeniu sali i powrocie do niej nauczyciel/pracownik przedszkola
zobowiązany jest do dezynfekowania rąk.
5. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy przedszkola wyposażeni zostają w środki ochrony
osobistej (przyłbice, maseczki na nos i usta, rękawiczki jednorazowe oraz fartuchy z długim
rękawem) i są zobowiązani do używania ich adekwatnie do aktualnej sytuacji.
6. Pracownicy obsługi, nauczyciele starają się zachować 1,5 m odległości pomiędzy sobą.
7. Do sali przedszkolnej dziecko zostaje przyprowadzone przez wyznaczonego pracownika
przedszkola, które zostało mu przekazane przez rodzica/ opiekuna
8. Dzieci przebywają w jednej sali wyznaczonej i do grupy przyporządkowane są Ci sami
opiekunowie wg arkusza organizacji pracy przedszkola.
9. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu i
dlaczego. Aranżuje różne formy przekazu- zabawy, gry, konkursy, prezentacje itp
10. Nauczyciel systematycznie prowadzi zajęcia dotyczące higieny osobistej, uwrażliwia dzieci
na zasady zachowania podczas kichania, kaszlu, wycierania nosa. Wprowadza dzieciom
zasady skutecznego mycia rąk. Zwraca uwagę na niedotykanie okolic ust, oczu, nosa.
11. Nauczyciel wydziela dzieciom zabawki. Każda zabawka, po skończonej zabawie przez
dziecko odkładana jest do zamkniętego pojemnika i zostaje zdezynfekowana przed
kolejnym użyciem.
12. Dezynfekcja zabawek odbywa się w wyznaczonych godzinach.
13. Nauczyciel wyznacza dzieciom stałe miejsca przy stoliku.
14. W sali znajduje się tyle krzesełek ile jest przypisanych do grupy dzieci
15. Stoliki i krzesełka będę dezynfekowane po każdym korzystaniu z nich przez dzieci.
16. Posiłki dostarczane będą do sali przez pracownika obsługi.
17. Sala przedszkolna będzie wietrzona minimum co godzinę
18. Nauczyciel korzysta tylko z takich sprzętów gimnastycznych, pomocniczych, które są łatwe
do dezynfekcji.
19. Gimnastyka i wszelkie zabawy ruchowe, taneczne będą prowadzone przy otwartych oknach.
20. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.Łączenia się grup.
21. Nauczyciel jest zobowiązany, do zmierzenia temperatury gdy zaobserwuje u dziecka
niepokojące objawy (osłabienie, nadmierne zmęczenie, rozdrażnienie, itp.).
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22. W przypadku złego samopoczucia dziecka i/lub podwyższonej temperatury ciała nauczyciel
bezzwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka.
23. Nauczyciel organizuje dziecku miejsce do spania, zachowaj przy tym dystans pomiędzy
leżaczkami czy łóżeczkami, a po zakończeniu odpoczynku podlegają one dezynfekcji.
24. W przypadku odbioru dzieci z przedszkola wyznaczony do tego opiekun odprowadza
dziecko do przedsionka głównego, w którym czeka rodzic. W wyjątkowych sytuacjach
dopuszcza się wejście rodzica do części wspólnej z zachowaniem rygorystycznych
25. Personel pomocniczy każdego dnia dezynfekuje pomieszczenia, przedmioty
i powierzchnie dotykowe wg Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa o przydzielonych
czynności.
26. Wodę do picia w kubeczkach podaje nauczyciel i odstawia na miejsce przeznaczone do
brudnych naczyń.

Pozostałe obowiązki związane z higieną pomieszczeń obowiązują zgodnie z przydzielonymi
obowiązkami na danym stanowisku pracy przy zawartej umowie.
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