
REGULAMIN WEWNĘTRZNY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA 

SPECJALNEGO NR 208 W OKRESIE PANDEMII COVID - 19 
 
Regulamin powstał w oparciu o wytyczne  Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.08.2020 r. dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzenia MEN z dnia 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  i 

może ulegać zmianom w skutek aktualizacji wprowadzanych przez GIS lub MEN. 

  

1. Niniejszy regulamin określa procedury i zasady bezpieczeństwa na terenie Przedszkola 

Specjalnego nr 208 w Warszawie w okresie pandemii COVID-19 i dotyczy wszystkich 

pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki. 

 

2. Celem powstania i wdrożenia regulaminu jest zminimalizowanie zagrożenia zakażenia 

koronawirusem lub pojawienia się choroby COVID-19 u osób przebywających na terenie  

Przedszkola Specjalnego nr 208 w Warszawie. 

 

3. Regulamin określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich 

podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z 

zakażeniem. 

 

I 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PRZEDSZKOLA 

 

1. Dyrektor dba o to, aby opisane w regulaminie procedury były dostosowane do wymogów 

zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 oraz zostały wdrożone i 

przestrzegane na terenie przedszkola. 

 

2. Współpracuje w tym zakresie z organem prowadzącym oraz innymi organami administracji 

państwowej.  

 

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego zgodnie z wytycznymi 

określonymi przez odpowiednie władze w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach 

pandemii COVID-19.  

 

4. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub 

pracownika. 

 

5. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice lub okulary 

medyczne, maseczki, fartuchy) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.  

 

6. Ustala harmonogram wyjść poszczególnych oddziałów dzieci na plac zabaw – zał. 1 lub jeśli to 

możliwe ze względu na budynek przedszkola, konstrukcję placu zabaw oraz szatni, dokonuje 

podziału tej strefy tak, by dzieci nie miały ze sobą kontaktu.  

 

7. Wyraża zgodę na pobyt rodzica/opiekuna nowego dziecka w okresie adaptacyjnym z 

zachowaniem przez rodzica wszelkich wymogów sanitarnych: zasłonięcie ust i nosa, stosowanie 

rękawiczek jednorazowych, dezynfekcja rąk; tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa 

osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

 

8. Ustala dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny do 

niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 

metra. 

 

 

 



 

 

II 

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO 

 

1. Kierownik gospodarczy sprawuje pieczę, aby przy każdym wejściu do przedszkola umieszczony 

był sprawny dozownik z płynem do dezynfekcji rąk lub wyposaża w niego pracownika 

sprawującego opiekę nad wejściem.  

 

2. Dba o regularne uzupełnianie dozowników i mat dezynfekcyjnych płynem do dezynfekcji. 

 

3. Sprawuje pieczę, aby przy każdym wejściu do przedszkola umieszczone były maty 

dezynfekujące. Dba o regularne ich uzupełnianie płynem dezynfekującym. 

 

4. Sprawuje pieczę, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były dostępne mydła 

antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, natomiast 

przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje, jak dezynfekować ręce. Instrukcje muszą 

być umieszczone w widocznych miejscach. 

 

5. Pilnuje, aby w pomieszczeniach przedszkola wisiały w widocznych miejscach instrukcje, jak 

zdejmować rękawiczki jednorazowe oraz były dostępne kosze na zużyte rękawiczki (kosze ze 

zmieszanymi odpadami). 

 

6. Zapewnia pracownikom przedszkola płyn oraz sprzęt do dezynfekcji; monitoruje utrzymanie 

czystości oraz codzienną dezynfekcję toalet, ciągów komunikacyjnych, sal dziecięcych, blatów 

stołów i placu zabaw.  

 

7. Codziennie kontroluje liczbę dzieci w przedszkolu - dane na temat liczby dzieci w 

poszczególnych oddziałach przekazują woźne z danego poziomu. 

 

 

III 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 

1. Pracownik nie może przyjść do pracy jeżeli: 

 ma objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych; 

 gdy domownicy przebywają w izolacji w warunkach domowych; 

 kiedy sam jest objęty kwarantanną. 

( zmiana z dnia 12.10.2020) 

 

2. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji swojego samopoczucia i 

stanu zdrowia. 

 

3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub pojawienia się niepokojących objawów 

choroby COVID-19 pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola 

oraz kontaktuje się z lekarzem pierwszego kontaktu. 

 

4. Do przedszkola pracownicy wchodzą i wychodzą przez wyznaczone wejścia tak, aby ich droga na 

miejsce pracy możliwie w jak najmniejszym stopniu stykała się z drogą innych użytkowników 

placówki:  

a. pracownicy oddziałów III, IV, V, IX, X korzystają TYLKO z klatki schodowej „B” 

(strona wschodnia budynku); 

b. pracownicy oddziałów: I, II, VI, VII, VIII korzystają TYLKO z klatki schodowej „A” 

(strona zachodnia budynku) 

 



5. Wchodząc do przedszkola pracownicy muszą przejść po macie dezynfekcyjnej i jak najkrótszą 

drogą udać się do wyznaczonej szatni by zdjąć odzież wierzchnią. 

 

6. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z przedszkola oraz w trakcie pracy często myją 

odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w 

placówce. 

 

7. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po przedszkolu, w razie konieczności kontaktują się 

telefonicznie lub przez domofon między oddziałami i pracownikami sekretariatu. 

 

8. Każdy pracownik przedszkola poruszający się po przestrzeniach wspólnych w przedszkolu musi 

mieć zakryte usta i nos. 

 

9. Od dnia 12.10.2020 r. wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust 

podczas pobytu z dziećmi w ogródku przedszkolnym, bądź przebywając poza budynkiem 

przedszkola na otwartej przestrzeni ( zmiana z dnia 12.10.2020) 

 

10. Pracownicy korzystają tylko z toalet przypisanych do danych oddziałów i stanowisk: 

a. pracownicy oddziałów IV, III, IX, terapeuci pedagogiczni oraz woźne pracujące na 

parterze korzystają TYLKO z toalety znajdującej się przy sali oddziałów III i IX; 

b. pracownicy oddziałów I, II, VIII korzystają TYLKO z toalety znajdującej się przy 

sali oddziałów II i VIII; 

c. pracownicy oddziałów VI, VII, logopedzi, dyrektor przedszkola oraz woźne pracujące 

na I piętrze korzystają TYLKO z toalety znajdującej się w korytarzu klatki schodowej 

„A”; 

d. pracownicy oddziałów V, X, psychologowie, terapeuci ZRK, rehabilitanci, terapeuci 

SI oraz woźna pracująca na poziomie -1 korzystają TYLKO z toalety znajdującej się w 

Kuchcikowie; 

e. dozorcy korzystają tylko z toalety znajdującej się przy dozorcówce; 

f. kucharka i pomoc kucharki korzystają z toalety znajdującej się przy korytarzu na poziomie 

-1 

g. kierownik gospodarczy i wicedyrektor korzystają z toalety znajdującej się obok pokoju 

kierownika gospodarczego. 

 

11. Pracownicy administracji i obsługi korzystają podczas ustalonych przerw w pracy tylko z 

pomieszczeń socjalnych przypisanych do danych oddziałów i stanowisk: 

a. pracownicy oddziałów I, II, III, IV, VIII , IX oraz woźne pracujące na parterze 

korzystają TYLKO z pokoju socjalnego znajdującego się przy sali oddziałów II i VIII; 

b. pracownicy oddziałów V, VI, VII, X oraz woźne pracujące na piętrze i poziomie -1 

oraz kierownik gospodarczy korzystają TYLKO z pokoju socjalnego znajdującego się 

na poziomie -1; 

 

12. Pracownicy nie przynoszą do pracy z domu zbędnych przedmiotów czy opakowań. 

 

13. Podczas odbierania dziecka z szatni od osoby przyprowadzającej lub przyprowadzenia dziecka 

do szatni podczas wyjścia jego do domu, zasłaniają usta i nos oraz zachowują dystans społeczny 

minimum 1,5 m. 

 

14. Osoby pracujące na terenie przedszkola: 

a. organizują działania opiekuńczo-wychowawcze odpowiednio do swojego pensum; 

b. wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują obecnie w przedszkolu i zostały 

wprowadzone; komunikaty przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach 

poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie; 

c. instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w 

widocznych miejscach w placówce; 



d. przypominają i dają przykład; zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce 

mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z dworu;  

e. przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogródka przedszkolnego tak, by 

przebywanie poszczególnych oddziałów odbywało się bezkolizyjnie oraz był zachowany 

czas na dezynfekcję sprzętów i zabawek; 

h. unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej 

zabawce na placu zabaw; 

i. sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi; codziennie organizują zabawy ruchowe. 

 

15 . W przypadku ograniczenia w całości lub w części funkcjonowania przedszkola na podstawie 

Rozporządzenia MEN z dnia 12.08.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 nauczyciele: 

a. wykonują pracę zdalną zgodnie z zarządzeniem w sprawie organizacji pracy w okresie 

czasowego ograniczenia pracy placówki dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz planami 

miesięcznymi i IPET-ami, dokumentując działania w przysyłanych dziennikach; 

b. w godzinach pracy przedszkola są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w 

niezbędne działania. 

 

16. Nauczyciele dodatkowo czuwają i odpowiadają za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono 

podejrzenie zakażenia koronawirusem lub objawy choroby COVID-19. 

 

17. Personel obsługi - pomoce nauczyciela oraz woźne:  

a. usuwają z sal lub przekładają poza zasięg dzieci przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować, takie jak:  

- dywany, 

- firanki i zasłony, 

- zabawki pluszowe,  

- tablice pokryte materiałem chłonnym, 

- trudne do dezynfekcji dekoracje, materiały sypkie; 

- wspólne przybory; 

- inne elementy spełniające cechy wyżej wymienionych. 

 

b. wietrzą co najmniej raz na godzinę salę, w której organizowane są zajęcia; podczas 

wietrzenia sali należy zamknąć drzwi; 

c. wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w 

czystości ciągów komunikacyjnych,  

d. dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków,  

e. pomoc nauczyciela czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń, w których 

przebywała osoba, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem lub objawy choroby 

COVID-19; 

f. pomoce nauczyciela podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – 

adekwatnie do aktualnej sytuacji - zakładają fartuchy ochronne z długim rękawem; 

g. woźne wyparzają talerze, kubki i sztućce w temperaturze powyżej 60 stopni. 

 

18. Wszystkie zadania pracownicy wykonują zachowując dystans społeczny między sobą 

wynoszący co najmniej 1,5 metra 

 

19. Pracownicy kuchni:  

a. przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania 

zbiorowego żywienia;  

b. wykonują zadania zachowując pomiędzy stanowiskami pracy odległość wynoszącą co 

najmniej 1,5 metra; 

c. oprócz środków higieny osobistej (fartuchów) stosują rękawiczki; 



d. utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy i opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców; procesy wyparzania odbywają się w 

temperaturze powyżej 60 st. 

e. po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia 

zaplecza kuchennego oraz zmywalni; 

f. po każdorazowym wysłaniu posiłków windą kuchenną dezynfekują jej powierzchnię; 

g. pomoc kucharki dba o czystość magazynu spożywczego.  

 

20. Pracownicy kuchni nie mogą kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi. 

 

 

IV 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH ORAZ OSÓB 

PRZYPROWADZAJĄCYCH/ODBIERAJĄCYCH DZIECI 

 

1. Rodzice zapoznają się z regulaminem oraz podpisują OŚWIADCZENIE stanowiące zał. 2 o 

zapoznaniu się z regulaminem i zobowiązują się do jego przestrzegania.  

 

2. Wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w 

przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów – zał. 3 

 

3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach 

domowych. 

 

4. Posyłają do przedszkola wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną, nie objęte kwarantanną. 

 

5. Rodzice przekazują na bieżąco nauczycielowi oddziału istotne informacje o stanie zdrowia 

dziecka. 

 

6. Rodzice zobowiązani są do powiadomienia dyrektora szkoły o nagłej zmianie stanu zdrowia 

swego dziecka, jeżeli taki stan zostanie zauważony w domu lub po powrocie z przedszkola. 

 

7. Zgłoszenia dokonuje się również niezwłocznie po przyjęciu informacji lub stwierdzeniu 

podejrzenia zachorowania na Covid-19. 
 

8. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio do dyrektora placówki mailem na adres: 

sekretariat@przedszkole208.edu.pl lub pod nr tel. 22 831 39 23 

 

9. Rodzice zobowiązani są do podania swojego aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów z 

przedszkola lub bezzwłocznego oddzwonienia w przypadku niemożliwości odebrania telefonu. 

 

10. Po otrzymaniu telefonu z prośbą o odebranie dziecka, zobowiązują się pilnie do jego odebrania. 

 

11. Rodzic/opiekun prawny po odebraniu dziecka z przedszkola z objawami chorobowymi, ma 

obowiązek w ciągu 2 dni poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.  

 

12. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.  

 

13. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

 

14. W sytuacji, kiedy dziecko zabierze ze sobą do przedszkola potrzebne mu przedmioty, dbają o ich 

regularne czyszczenie, pranie, dezynfekcję. 

 

mailto:sekretariat@przedszkole208.edu.pl


15. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą dyrektora 

przedszkola może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

(zasłonięcie ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, 

w której domu nie przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych). 

 

16. Dziecko do przedszkola przyprowadzane i odbierane jest przez osobę zdrową. 

 

17. Osoby przyprowadzające lub odbierające dzieci: 

a. mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej zachowując dystans społeczny w 

odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów 

wynoszący minimum 1,5 m; 

b. zapewniają sobie we własnym zakresie osłonę ust i nosa; 

c. przy wejściu do przedszkola rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności: 

obowiązkowo zakładają osłonę ust i nosa oraz dezynfekują ręce wg instrukcji umieszczonej 

w widocznym miejscach w placówce; 

d. czekają cierpliwie na swoją kolej wejścia do windy lub do szatni, jeżeli przebywa w niej 

maksymalnie dopuszczalna liczba osób (informacje o liczbie osób w szatniach czy windzie 

wywieszone są przed pomieszczeniami); 

e. nie wychodzą poza obszar przestrzeni wspólnej - czekają na pojawienie się pracownika, 

który odbierze od nich dziecko lub przyprowadzi dziecko z sali. 

 

V 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM LUB POJAWIENIE SIĘ OBJAWÓW CHOROBY COVID-19 

(DUSZNOŚCI, KASZEL, GORĄCZKA) 

 

1. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania na COVID – 19 zobowiązany jest każdy pracownik i 

rodzic dziecka uczęszczającego do Przedszkola Specjalnego nr 208 

 

2. U dzieci: 

a. dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub niepokojące 

objawy choroby COVID-19 zostaje bezzwłocznie odizolowane; 

b. osoba, która podjęła informację lub stwierdziła podejrzenie zachorowania na terenie 

przedszkola odpowiedzialna jest za niezwłoczne odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby 

w miejscu do tego wyznaczonym – izolatorium (sala Kuchcikowo) zachowując dystans 

minimum 2 metrów od dziecka i jak najszybsze zawiadomienie rodzica/prawnego opiekuna.  

c. Wyznaczona osoba pozostaje z dzieckiem do czasu przybycia rodzica. Następnie nie 

wraca już do grupy dzieci, tylko czeka na wytyczne właściwej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. 

c. o zaistniałej sytuacji niezwłocznie zawiadamia się dyrektora przedszkola; 

d. dyrektor sporządza listę osób przebywających w przedszkolu, które mogły mieć kontakt z 

dzieckiem. 

e. Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) o podejrzeniu 

zakażenia dziecka. 

f. Rodzice dzieci z tej samej grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie, 

informowani są  telefonicznie o zaistniałej sytuacji. 

 

3. U pracownika: 

a. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien przychodzić 

do pracy, powinien zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony korona 

wirusem; 

b. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych zgłasza on ten fakt dyrektorowi oraz kontaktuje się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną; 



c. jeżeli sytuacja tego wymaga, to w oczekiwaniu na dalsze decyzje pracownik bezzwłocznie 

udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium; 

d. dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w 

przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki i sprawuje opiekę zachowując dystans 

minimum 2 metry od chorego; 

e. dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeństwa; 

f. dyrektor sporządza listę osób przebywających na terenie placówki, które mogły mieć 

kontakt z osobą zakażoną. 

 

3. Przez niepokojące objawy rozumie się: 

 podwyższoną temperaturę ciała, 

 ból głowy i mięśni, 

 ból gardła, 

 kaszel, 

 duszności i problemy z oddychaniem, 

 uczucie wyczerpania, 

 brak apetytu, 

 utratę węchu i/lub smaku. 

 

4. W przypadku wystąpienia objawów należy dziecku zmierzyć temperaturę ciała: 

 jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić 

rodziców dziecka w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z przedszkola) i przypomnieć 

o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej; 

 jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9°C – 

należy powiadomić rodziców dziecka i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania z 

przedszkola. 

 

5. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia koronawirusem na terenie przedszkola należy stosować 

się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 

 

 

VI 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 

1. Oddział dzieci wraz z nauczycielem powinien przebywać w wyznaczonej i stałej sali. 

 

2. Zaleca się, aby do oddziału przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami 

nauczyciele. 

 

3. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci 

powinna wynosić, w miarę możliwości,  co najmniej 15 m
2
. 

 

4. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi 

mieszanie się ze sobą poszczególnych oddziałów dzieci. 

 

5. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności: zasłonięcie ust i nosa, stosowanie rękawiczek 

jednorazowych, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba w izolacji 

w warunkach domowych. 



 

6. Zaleca się stosowanie nawilżaczy w pomieszczeniach opiekuńczo-wychowawczych.  

7. Sale powinny być zdezynfekowane po godzinach funkcjonowania poprzez ozonatory, 

zamgławiacze lub lampy UV lub w ostateczności ręcznie.  

8. Zaleca się dezynfekcję toalet po każdorazowym ich użyciu oraz wypełnianie Kart dezynfekcji. 

9. Sprzęt na placu zabaw przedszkola powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany. Zaleca się, by po pobycie każdego oddziału na placu zabaw dezynfekować 

uchwyty, rączki, rowerki, poręcze i inne newralgiczne miejsca.  

10. Zaleca się zakupienie i stosowanie co najmniej jednego termometru bezdotykowego na piętro.  

11. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 

klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatury, włączników. 

12. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

13. Jeśli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe należy je dokładnie myć, czyścić lub 

dezynfekować; 

 

14. Zaleca się, w miarę możliwości, nie angażowanie do działań opiekuńczych osób po 60. roku 

życia i pracowników z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

15. Zaleca się bezkontaktowy odbiór paczek dostarczanych przez kurierów.  

16. Nakazuje się wyłączenie urządzeń wprowadzających cyrkulację powietrza oraz jego 

podgrzewanie.  

17. Zaleca się zaniechanie czynności, które wymuszają nadmierne przemieszczanie się osób 

przebywających na terenie przedszkola.  

18. Zaleca się zlikwidowanie ochraniaczy na obuwie.  

19. Zaleca się usunięcie mat, chodników i dywaników przy wejściach i wyjściach ewakuacyjnych.  

20. Zabrania się podawania dzieciom leków.  

21. Zaleca się usunięcie z łazienek szczoteczek do zębów i powstrzymanie się od czynności 

higienicznych jamy ustnej oraz fluoryzacji zębów.  

22. Rekomenduje się usunięcie ręczników wielorazowych i zastąpienie ich ręcznikami 

jednorazowymi. Używanie podpisanych imiennie dla każdego dziecka ręczników wielorazowych 

dopuszcza się pod warunkiem prania ich nie rzadziej niż 2 x w tygodniu we wtorki i czwartki lub 

częściej w miarę potrzeb. 

23. Materace na których odpoczywają dzieci, powłoczki, koce muszą być podpisane imiennie dla 

każdego dziecka i przechowywane w izolacji od siebie w szczelnych opakowaniach. 

24. Sugeruje się spędzanie znacznej części dnia na świeżym powietrzu, optymalnie w obszarze 

ogródka przedszkolnego lub placu zabaw.  

 



25. Rekomenduje się, jeśli będzie to możliwe, taką organizację zajęć prowadzonych przez 

nauczycieli specjalistów, aby danego dnia korzystały z nich dzieci tylko z oddziałów dolnych lub 

górnych. 

 

VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.  

 

2. Regulamin obowiązuje do czasu odwołania przez odpowiednie władze stanu epidemii lub 

odwołania wytycznych GIS oraz MEN związanych z pandemią Covid-19.  

 

 

Warszawa, dnia 28.08.2020 

Aktualizacja: 12.10.2020 

Aktualizacja: 20.11.2020 
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GRAFIK KORZYSTANIA Z OGRÓDKA PRZEDSZKOLNEGO 

obowiązuje od dnia 01.09.2020 

 

Poniedziałek: 

 09:20 – 10:50 – oddziały górne 

 11:00 – 12:30 – oddziały dolne 

 

Wtorek: 

 09:20 – 10:50 – oddziały dolne 

 11:00 – 12:30 – oddziały górne 

 

Środa: 

 09:20 – 10:50 – oddziały górne 

 11:00 – 12:30 – oddziały dolne 

 

Czwartek: 

 09:20 – 10:50 – oddziały dolne 

 11:00 – 12:30 – oddziały górne 

 

Piątek: 

 09:20 – 10:50 – oddziały górne 

 11:00 – 12:30 – oddziały dolne 
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Warszawa, dnia ……………………… 
    data 

 

 

………………………………………….. 
 imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się i zobowiązuję się do 

przestrzegania postanowień zawartych w „Regulaminie wewnętrznym funkcjonowania 

Przedszkola Specjalnego nr 208 w czasie pandemii COVID - 19”; 

 

 

 

 

 

                ………………………….………………… 
                                                                                      (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)  
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Warszawa, dnia ………………… 
    data 

…………………………………. 
 imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę 

 

 

  

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY 
 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka: 

 

 

…….……………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów chorobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 
        (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 


