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§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie ZSO 5 w 

okresiepandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników ZSO5 oraz rodziców 

dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w SP 23. 

2. Celem procedur jest: 

a. ustalenie zasad funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w związku z nałożeniem 

na placówki obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego, 

b. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19, 

c. usystematyzowanie działań pracowników oddziałów przedszkolnych oraz dyrektora 

w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć 

organizowanych przez przedszkole podczas zagrożenia epidemiologicznego. 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować 

ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic, decydując się na przyprowadzenie 

dziecka do przedszkola, jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE (załącznik nr 5 

i nr 6). 

4. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o: 

 przedszkolu – należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne w SP nr 23,  

w ZSO nr 5, 

 Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora ZSO nr 5 

 Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka, oraz 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

 Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Gliwice. 

5. Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

 Zasad organizacji pracy placówki i zasad rekrutacji w okresie pracy przedszkola 

o podwyższonym reżimie sanitarnym. 

 Zasad i obowiązki dla pracowników – załącznik nr 1 

 Zadania i obowiązki rodziców – załącznik nr 2 

 Zasad dotyczących żywności i żywienia dzieci – załącznik nr 3 

 Zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie przedszkola zakażenia 

COVID-19  - załącznik nr 4 

 

§ 2 

ZASADY ORGANIZACJI PRACY PLACÓWKI 

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

 

I. Organizacja pracy. 

1. Przedszkole pracuje w godzinach od 7:00do 16:00. 

2. W czasie pandemii nie obowiązuje dotychczas istniejący podział dzieci na grupy. 

3. Łączna liczba miejsc w oddziałach przedszkolnych wynosi 24, dzieci zostaną 

przydzielone do 2 grup 12 osobowych. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu 

prowadzącego do grup 14 osobowych.  



 

II. Zasady rekrutacji do przedszkola w okresie ograniczonego 

funkcjonowaniaprzedszkoli: 

1. Złożenie w formie elektronicznej na oficjalny adres mailowy placówki: 

sekretariat@zso5.gliwice.eu Deklaracji Rodzica/ Opiekuna prawnego dotyczącej chęci 

posłania dziecka do przedszkola (załącznik nr 7), wypełnienie Oświadczeń (załącznik nr 5 

i 6 w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola). 

2. Weryfikacja przez Dyrektora placówki złożonych dokumentów: 

a. analiza kompletności wymaganych dokumentów, 

b. podjęcie decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola przy uwzględnieniu kryteriów: 

 dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia,  

 dzieci pracowników służb mundurowych,  

 dzieci pracowników handlu, 

 dzieci pracowników przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

 dzieci obojga rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy 

z opieką nad dzieckiem. 

3. Zawiadomienie rodziców o zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu dziecka do 

przedszkola. 

4. Rekrutacja bieżąca na wolne miejsca odbywać się będzie po otrzymaniu pisemnej 

rezygnacji dziecka wcześniej rekrutowanego wg powyższych kryteriów. 

 

§ 3 

ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI W  PLACÓWCE 

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem 

się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli obowiązują 

specjalne Procedury bezpieczeństwa. 

2. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w odpowiada Dyrektor 

ZSO nr 5. 

3. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania. 

4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12 osób (w 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego - 14) Na czas pracy 

przedszkola, drzwi wejściowe do budynku są zamykane. 

5. Jedna grupa dzieci przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali. 

6. Do grupy przydzieleni są ci sami opiekunowie. 

7. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek z domu. 

8. W miarę możliwości sale przedszkolne są wietrzone co godzinę, w czasie pobytu dzieci 

na placu zabaw, posiłków, jak i również podczas zajęć. 

9. Grupy przedszkolne nie mogą się spotykać. 
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10. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw oraz szkolnej sali zabaw. Sprzęty 

są dezynfekowane po zakończeniu zabawy przez każdą z grup oraz rano przed 

rozpoczęciem zabawy. Zakazuje się wychodzenia z podopiecznymi na spacery poza teren 

placówki. 

11. Zakazuje się na terenie placówki  mycia zębów przez dzieci, do odwołania.  

12. W przedszkolu nie organizuje się leżakowania.  

13. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do 

odbioru dzieci i innych osób postronnych. 

14. W ZSO 5 zostaje wyznaczona sala do izolacji osób z objawami chorobowymi. 

 

§ 4 

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PLACÓWKI 

 

1. Tylko  jedna  osoba  przyprowadza  dziecko  do  przedszkola. 

2. Bezwzględnie, przy każdym wejściu do palcówki,osoba dorosła odkaża ręce płynem do 

dezynfekcji rąk. 

3. W trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka należy zachować zasadę dystansu 

społecznego. W przedsionku szkolnym może znajdować się tylko jedna osoba dorosła 

z dzieckiem oraz tylko jedna osoba dorosła oczekująca na odbiór dziecka.  

4. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się przez główne wejście. 

5. Pracownik dyżurujący w holu dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku. 

6. Dziecko z temperaturą powyżej 37 ° C nie zostaje przyjęte do placówki.  

7. Dziecko przyprowadzone do przedszkola zostaje w holu odebrane przez pracownika ZSO 

5i prowadzone do szatni przedszkolnej. 

8. Rodzic/Opiekun prawny powinien przyprowadzić dziecko do godziny 8:15. 

9. Każda osoba odbierająca dziecko winna okazać dowód osobisty. 

10. Osoba odbierająca dziecko oczekuje na nie w przedsionku szkolnym, przy głównym 

wejściu, lub przed szkołą. Należy zachować zasadę dystansu społecznego. 

 

§ 5 

ZASADY PRACY DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW 

 

Wytyczne dla pracowników: 

1. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe na terenie 

jednostki. 

2. Pracownicy zobowiązani są do używania środków ochrony osobistej – zapewnionej przez 

placówkę. 

3. Pracownicy zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy 

wejściu do budynku przedszkola oraz w punktach sanitarnych. 

4. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora, lub osobę go zastępującą  

o wszelkich objawach chorobowych dzieci. 

5. Każdy pracownik będzie poddawany pomiarom temperatury przy wejściu do placówki 

przed rozpoczęciem pracy.  



6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusemlub choroby COVID-19pracownik 

pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

7. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zasad 

bezpieczeństwa GIS. 

 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

2. Procedury obowiązują do odwołania. 

3. Procedury zostaną uruchomione przez dyrektora z chwilą, gdy: 

Placówka: 

a. Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki. 

b. Zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe 

rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim 

rękawem, kombinezony bakteriologiczne 

4. Procedury będą modyfikowane na bieżąco w związku z wytycznymi ministra właściwego 

do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania. 

5. Informacje o zmianach w procedurze będą się ukazywały na bieżąco na stronie 

internetowej szkoły www.zso5.gliwice.pl. 

 

Gliwice, dn. 14 maja 2020 r. 

…………………………………………………… 

(podpis i pieczęć dyrektora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


