
Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 7/2022 

z dnia 13.04.2022 roku 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

 

Procedury higieniczno – sanitarne  

w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 i Publicznym 

Przedszkolu nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim w okresie prowadzenia 

zajęć opiekuńczych i wychowawczych w czasie ogłoszenia stanu epidemii 

lub stanu zagrożenia epidemicznego. 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Aktualne Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku           

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                       

i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 z późn. zm.), 

3. Aktualne wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół                            

i placówek, 

4. Ustawa Prawo Oświatowe. 

 

§ 1. Ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla Zespołu w okresie 

zagrożenia epidemicznego: 

a) szczepienia – rekomendowane dla pracowników i uczniów, 

b) higiena – częste mycie rąk , ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust, 

c) wietrzenie – częste wietrzenie pomieszczeń i zachowanie stałego dopływu świeżego 

powietrza  

 

I ORGANIZACJA OPIEKI  NAD DZIEĆMI W PRZEDSZKOLU I ODDZIAŁACH 

PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ. 

 § 2.  1.  W zajęciach dydaktycznych, opiekuńczych i  wychowawczych mogą 

uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych. 

 



§ 3. 1. Dzieci przebywają  w wyznaczonych i stałych salach w swoich grupach 

wiekowych..  

2. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, ci sami nauczyciele. 

 

§ 4. Zaleca się aby w miarę możliwości  poszczególne grupy dzieci nie stykały                

się ze sobą w budynku przedszkola czy szkoły oraz na terenie szkolnego lub przedszkolnego 

placu zabaw.  

 

§ 5. Zostaje wydzielone pomieszczenie do izolacji dziecka lub pracownika                    

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych górnych dróg oddechowych.                              

W pomieszczeniu znajdują się podstawowe środki ochrony indywidualnej i płyn 

dezynfekujący.   

 

§ 6. 1. Należy w miarę możliwości ograniczyć kontakty pomiędzy personel 

pedagogiczny jak i niepedagogiczny, rodzicami i osobami z zewnątrz.   

2. Jeżeli dystans nie jest możliwy rekomenduje się zachowanie dystansu                                     

oraz zakrywanie nosa i ust maseczką. 

 

§ 7. Należy dopilnować aby wszystkie dzieci myły ręce zaraz po przyjściu                          

do przedszkola lub szkoły, przed jedzeniem, po przyjściu z placu zabaw oraz po skorzystaniu 

z toalety. 

 

II ORGANIZACJA ZEBRAŃ I  KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI 

 § 8.  1. W Zespole zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami mogą być 

prowadzone w sposób tradycyjny lub zdalnie. 

 2. W zebraniach i  konsultacjach w formie tradycyjnej  mogą brać udział tylko rodzice 

zdrowi. 

 

 § 9.  1. W celu uniknięcia gromadzenia się rodziców, Dyrektor Zespołu opracowuje 

grafik zebrań i  konsultacji, który podaje do wiadomości nauczycieli  i rodziców.  

2. W trakcie zebrań zaleca się aby rodzice i nauczyciel zakrywali nos i usta maseczką                     

oraz dezynfekowali ręce. 

3. W rozmowach indywidualnych mogą uczestniczyć rodzice po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu i godziny. 

4. Nauczyciel przeprowadza rozmowy indywidualne  w wyznaczonym do tego 

miejscu i towarzyszy rodzicowi od wejścia do przedszkola lub szkoły aż do jego opuszczenia.  

 

§ 10.  Po zakończonych konsultacjach nauczyciel ma obowiązek powiadomić personel 

obsługowy o zakończonym spotkaniu w celu zdezynfekowania pomieszczenia. 

 

§ 11.  Rodzic nie może samodzielnie poruszać się po budynku przedszkola lub  szkoły. 

 

 



III WYTYCZNE SANITARNO – HIGIENICZNE. 

§ 12. Na terenie całego Zespołu obowiązują następujące zasady higieny: 

a. częste mycie rąk ( po przyjściu do przedszkola lub szkoły należy bezzwłocznie 

zdezynfekować  lub umyć ręce wodą z mydłem), 

b. zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania, 

c. unikanie częstego dotykania oczu, nosa i ust, 

d. niedzielenie się zaczętym jedzeniem i piciem. 

 

§ 13. Przed wejściem na teren przedszkola lub szkoły zaleca się aby osoba dorosła 

zdezynfekowała ręce i zakryła nos i usta maseczką.    

§ 14. 1. Jeżeli do zajęć wykorzystywany jest sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze 

itp. ) należy go dezynfekować po każdym użyciu przez dziecko. 

2. Wszystkie sprzęty i meble  na terenie przedszkola i szkoły z jakimi stykają                        

się dzieci i personel są codziennie dezynfekowane.   

 

§ 15. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, a w okresie gdy dzieci nie ma 

w sali, wszystkie okna powinny być otwarte. 

§ 16. 1. Personel pedagogiczny i pomocniczy może w czasie zajęć zakrywać usta                 

i nos maseczką. 

2. Personel niepedagogiczny (administracja i obsługa kuchni) w kontaktach z dziećmi 

powinien  zachować reżim sanitarny.   

3. Zakrywanie ust i nosa jest niezbędne w przypadku wystąpienia u pracownika 

pierwszych objawów infekcji górnych dróg oddechowych. 

 

§ 17. Wszystkie toalety należy systematycznie, kilka razy dziennie dezynfekować. 

 

§ 18. 1.Posiłki są przygotowywane na miejscu tj. w przedszkolnej kuchni,  zgodnie                   

z aktualnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.   

2. Zmywanie naczyń odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych przy 

temperaturze co najmniej 60 ºC. 

3. W kuchni zachowany jest reżim sanitarny zgodnie z zaleceniami Głównego 

Inspektora Sanitarnego.   

 

§ 19. Personel pedagogiczny i niepedagogiczny  (administracja, kuchnia                                

i pomocniczy) został zapoznany z obowiązującymi zasadami higieniczno – sanitarnymi                  

oraz zasadami bhp obowiązującymi w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. 

 

 

IV ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH 

§ 20. W trakcie zajęć specjalistycznych dziecko i nauczyciel musi przestrzegać 

następujących zasad: 



1) zajęcie odbywają się z zachowaniem dystansu społecznego i zasad sanitarnych, 

2) godziny zajęć zostają ustalone w ten sposób aby dzieci nie stykały się ze sobą,                   

3) jeżeli charakter zajęć na to pozwala zaleca się zakrywanie ust i nosa maseczką przez 

specjalistę,  

4) należy przed i po zajęciach myć i dezynfekować ręce (dotyczy to dziecka                         

i specjalisty), 

5) po każdych zajęciach należy wywietrzyć i zdezynfekować wszystkie powierzchnie                      

z którymi stykało się dziecko, 

6) w miarę możliwości co najmniej jedno okno w gabinecie lub sali musi być otwarte. 

 

V ZALECENIA DLA RODZICÓW 

§ 21.  Do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole może uczęszczać tylko 

dziecko ZDROWE. 

 

§ 22.  Rodzic ma obowiązek podać AKTUALNE numery telefonu w celu szybkiego 

kontaktu w razie wystąpienia objawów chorobowych u dziecka. 

 

§ 23. Nie zaleca się przynoszenia przez dzieci na teren przedszkola i szkoły, własnych 

zabawek lub innych przedmiotów (nie dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami                               

lub z chorobami przewlekłymi). 

 

§ 24. 1.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci do placówki mają obowiązek 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Zespołu, innych dzieci                          

i ich rodziców. 

2. Do szatni może wejść tylko jedna osoba odprowadzająca lub odbierająca dziecko. 

 

§ 25. Rekomenduje się aby rodzic, osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko 

zakrywała usta i nos  maseczką (w szczególności gdy ma infekcję górnych dróg 

oddechowych)  i zdezynfekowała ręce w wejściu do przedszkola. 

 

§ 26.  Rodzice i opiekunowie mają obowiązek zapoznać się i bezwzględnie 

podporządkować zaleceniom  Głównego Inspektora Sanitarnego, Powiatowej Stacji Sanitarno 

– Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz zarządzeniom i procedurom 

wydanym przez  Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 


