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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBOWIĄZUJĄCA 

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM „SZCZAWINKOWO”  

W SZCZAWINIE DUŻYM 

Podstawa prawna:  

1. Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektoratu Sanitarnego  z dnia 31 marca 2022 

r. 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 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U z 2021 r. poz. 195) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ze zmianami 

Cel procedury 

 Zastosowanie procedur dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego w Niepublicznym Przedszkolu 

Integracyjnym „Szczawinkowo” w Szczawinie Dużym  znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie 

i bezpieczeństwo każdego dziecka i pracownika przebywającego w placówce.  

 Organizacja opieki w podmiocie:  

 

 Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

 Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko wchodzą do przestrzeni wspólnej przedszkola 

(szatnia, korytarz). Rodzic/opiekun rozbiera dziecko i wprowadza do sali przekazując nauczycielowi, 

analogicznie sam odbiera dziecko bezpośrednio z grupy od nauczyciela/opiekuna 

 Rodziców/opiekunów oraz pracowników placówki obowiązują szczegółowe Procedury przyprowadzania 

i odbierania dziecka zawarte w Statucie Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Szczawinkowo” 

 Dzieci po przyjściu do przedszkola i przebraniu się w pierwszej kolejności myją ręce wodą z mydłem. 

 Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej. 

 Do pracy w placówce przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.  

 W celu ograniczenia przebywania osób trzecich w przedszkolu nie ma możliwości aby rodzic oczekiwał 

na dziecko odbywające terapię indywidualną (np. WWR, PFRON) w budynku przedszkola. 

 W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu, rodzic/opiekun może przebywać 

na terenie placówki, z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoba zdrowa). 

 Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek i innych przedmiotów prywatnych. 

 Sale, części wspólne, korytarze, łazienki są regularnie wietrzone (przynajmniej w czasie gdy dzieci nie 

przebywają w sali oraz w razie potrzeby, również w czasie zajęć). 

 Sprzęt używany do zajęć (piłki, skakanki, obręcze itp.) jest systematycznie czyszczony lub dezynfekowany. 

 Przedszkole posiada termometry bezdotykowe. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych, po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów, należy dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka. 

 W przypadku wystąpienia u dziecka jakichkolwiek objawów infekcji lub choroby zakaźnej w trakcie 

pobytu w przedszkolu, rodzic/opiekun zobowiązany jest pozostawić dziecko w domu przez okres 3 dni 

celem obserwacji. 

 Jeśli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję choroby zakaźnej 

należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, oraz niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki. 

 Pracownicy przedszkola dbają aby dzieci stosowały zasady higieny w tym m.in: częste mycie rąk, ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie się zaczętym jedzeniem. 

 Dzieci, w miarę sprzyjającej pogody, korzystają z pobytu na świeżym powietrzu – spacerów, ogródka 

dydaktycznego, placu zabaw. Sprzęt na placu zabaw, należącym do przedszkola jest regularnie czyszczony lub 

dezynfekowany. 
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 W przedszkolu propagowane jest aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie oraz odpowiednie nawodnienie 

organizmu. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

 

 Wszystkie osoby przebywające w przedszkolu regularnie myją ręce wodą z mydłem, nauczyciele dbają aby 

robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, 

po skorzystaniu z toalety. 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk. 

 Regularnie dezynfekowane są powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, zgodnie  

z zaleceniami producenta środka dezynfekującego 

 Na bieżąco dezynfekowane są toalety, regularnie odbierane odpady i czyszczone pojemników na odpady. 

 Personel opiekujący się dziećmi oraz pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony 

osobistej (np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji). 

 Organizacja żywienia w przedszkolu jest zgodna z wymaganymi przepisami prawa 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby (w tym choroby zakaźnej) u personelu lub dziecka: 

 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby dyrektor placówki 

odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną. 

 W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka nauczyciel/pracownik niezwłocznie 

zawiadamia rodzica/opiekuna w celu odebrania dziecka z przedszkola, a w przypadku wystąpienia objawów 

które uzna za zagrażające życiu lub zdrowiu dziecka, wzywa również pomoc medyczną. 

 W placówce jest wydzielone miejsce przeznaczone na czasową izolację osoby z objawami choroby zakaźnej. 

W razie potrzeby przeprowadza się w nim dodatkowe sprzątanie i dezynfekcję. 

 Wszyscy pracownicy są zobowiązani na bieżąco śledzić obowiązujące przepisy prawa w zakresie 

bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

Sposób prezentacji procedur 

  

1. Zapoznanie rodziców i pracowników z obowiązującymi w placówce procedurami poprzez umieszczenie 

procedur na stronie internetowej przedszkola. 

 

 Tryb dokonywania zmian w procedurze  

 

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rodzic.  

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.  

 

 

 

PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD 04.05.2022 R. 


