
ZASADY ORGANIZACJI POBYTU DZIECI  W ODDZIAŁACH  

PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 52 IM. DR IRENY 

BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU Z UWZGLĘDNIENIEM WYTYCZNYCH 

MINISTRA ZDROWIA, GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO I MINISTRA 

EDUKACJI NARODOWEJ  

 

1. Każda grupa dzieci przebywa w odrębnej sali, zgodnie z wytycznymi GIS. 

2. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci. 

3. Minimalna przestrzeń przypadająca na 1 dziecko w sali nie może być mniejsza niż 

4 m
2
.  

4. Z sali  zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać i 

zdezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany). 

5. Dziecko nie powinno zabierać do placówki niepotrzebnych przedmiotów, zabawek 

itp.  

6. Sale będą wietrzone raz na godzinę, lub w miarę potrzeb.  

7. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły, 

wynoszący min. 1,5 m.  

8. Do oddziałów przedszkolnych przyprowadzane są przez rodziców wyłącznie  

dzieci zdrowe. 

9. Każdorazowo przed wejściem mierzona będzie dzieciom temperatura ciała. W 

przypadku podwyższonej temperatury dziecko nie zostaje przyjęte.  

10. Dzieci są przyprowadzane/ odbierane przez rodziców. W miarę możliwości należy 

zorganizować przyprowadzanie/ odbieranie w ten sposób, by dokonywała tego ta 

sama osoba. W wyjątkowych wypadkach dzieci mogą być przyprowadzane/ 

odbierane przez osoby upoważnione przez rodzica. Osoby dorosłe 

przyprowadzające/odbierające dzieci  do szkoły musza być zdrowe.  

11. Rodzice przyprowadzający dzieci do i ze szkoły maja zachować dystans społeczny 

w odniesieniu do pracowników szkoły, innych dzieci i rodziców wynoszący 2 m.  

12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub na izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły. 

13. Dzieci należy przyprowadzać do oddziału przedszkolnego w godzinach 7.00 - 

8.30, a odbierać zgodnie ze złożoną deklaracją.  

14. Rodzice przyprowadzają dzieci do wejścia od ul. Edukacyjnej. 

15. Mogą wejść z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego miejsca w szkole, z 

zachowaniem zasady 1 rodzic z 1 dzieckiem.  

16. Odbiór dzieci odbywać się będzie na takich samych zasadach.  

17. Jeśli zaistnieje taka konieczność,  w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów chorobowych dziecka, opiekun  może dokonać pomiaru temperatury 

ciała.  

18. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych dziecko należy 

odizolować pod opieka pracownika szkoły w odrębnym pomieszczeniu z 

zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych. Nauczyciel informuje 

rodziców o niepokojących objawach chorobowych dziecka  i  pozostaje z nim  



zachowując bezpieczna odległość , do momentu odebrania  dziecka przez 

rodziców.  

19. Nauczyciel zawiadamia dyrektora/wicedyrektora o  zaistniałej sytuacji  i 

przeprowadza pozostałe dzieci do innego, wyznaczonego  pomieszczania. 

20.  Dyrektor/wicedyrektor zawiadamia powiatową poradnię sanitarno- 

epidemiologiczną . 

21. O zaistniałej sytuacji szkoła informuje również rodziców pozostałych dzieci.  

22. Pomieszczenia w których przebywało dziecko są jak najszybciej dezynfekowane.  

23. Rodzic zobowiązany jest poinformować szkołę o wynikach diagnozę lekarskiej  

24. Dzieci będą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.  

25. Nie będą organizowane wyjścia poza teren szkoły.  

26. Przy wejściu do budynku zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk przez 

osoby dorosłe.  

27. Rodzice przyprowadzając dziecko obligatoryjnie  powinni mieć zasłonięte usta i 

nos oraz założone rękawiczki lub zdezynfekowane dłonie. 

28. Dzieci pod nadzorem opiekunów będą regularnie myć ręce wodą z mydłem, 

bezpośrednio po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety i w innych sytuacjach.  

29. Pracownicy obsługi  będą prowadzić codzienne  prace porządkowe i dezynfekcje 

sal, toalet, przedmiotów, powierzchni dotykowych itp. 

30. Źródełko wody pozostanie wyłączone.  

31. Żywienie prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi w tym okresie zasadami 

higieny i bezpieczeństwa. 

32. Praca oddziałów przedszkolnych prowadzona będzie w godzinach 7.00- 16.00 

33. Podczas zajęć  podejmowane będą  starania o zachowanie bezpiecznej odległości 

(dzieci nie bawią się wszystkie w jednym miejscu, lecz  pojedynczo lub w małych 

grupach), wykorzystuje się całą wolną przestrzeń sali. 

34. Dziecko przebywa w jednej sali ze swoją grupą oraz nauczycielkami. 

35. Nauczyciele pracują według ustalonego harmonogramu.  

 

 


