
Procedura dotycząca organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczo – 
opiekuńczych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej 

 im. Juliana Tuwima w okresie pandemii Covid – 19. 
 
 

§ 1 
                                                 Przyprowadzanie i odbiór dzieci 
 
1. Rodzic/opiekun prawny może wejść z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej 
podmiotu – przedsionku oraz części korytarza obejmującego szatnię z zachowaniem zasady – 
1 rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m2. 
2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko muszą posiadać środki ochrony 
osobistej (maseczki, rękawiczki lub przyłbice) zarówno podczas odprowadzania i odbierania 
dzieci. 
3.Do podmiotu mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 
4.Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 
5. Nauczyciel lub personel odbierający dziecko od rodzica powinien ocenić, czy jest ono 
zdrowe (nie ma objawów chorobowych).  
6.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 
wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu. 
7.W przypadku podejrzenia u dziecka choroby zakaźnej nauczyciel natychmiast kontaktuje 
się telefonicznie z rodzicem/prawnym opiekunem.   
 
 
 

§ 2 
Sposób organizowania zajęć 

1.Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami powinni zadbać  
o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach. 
Zabronione jest prowadzenie zajęć z grupami dzieci z różnych oddziałów, czy 
przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi oddziałami. 
2.Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 
3.Zajęcia dla dzieci w oddziale przedszkolnym odbywają się w salach na parterze. 
4.Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, 
w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci 
większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega 
zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia 
przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2. 
5.Do przestrzeni, o której mowa w pkt. 4 nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego 
żywienia, pomocniczych w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń 
porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza 
się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej. 
6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane 
są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub 
dezynfekować. 
7. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 
przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi 



potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach 
opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, 
natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / 
dezynfekcję zabawki. 
8. Dzieci korzystają z własnych książek oraz przyborów szkolnych. 
9. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez 
nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę, a w 
razie potrzeby także w trakcie zajęć. 
10.Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu 
wymaganej odległości od osób trzecich. 
11.Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do szkoły. 
Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw przebywały wyłącznie dzieci 
z jednego oddziału. Po zakończeniu zajęć na placu zabaw personel sprzątający musi dokonać 
dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu. Z używania wyłączona jest piaskownica. 
12. Zajęcia z gimnastyki powinny być prowadzone przy otwartych oknach. 
 


