
REGULAMIN SZCZEGÓLNYCH ZASAD DZIAŁALNOŚCI W BAJKOWYM 

PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM ORAZ BAJKOWYM ŻŁOBKU 

NIEPUBLICZNYM W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII WIRUSA COVID-19. 

Mając na uwadze:   

 wprowadzony przez Ministra Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. 

U. 2020 poz. 491) stan epidemii na terytorium całego kraju związany ze wszystkimi 

obowiązującymi restrykcjami,   

 wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 

r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,   

 umożliwienie otwarcia od 6 maja 2020 r. miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, 

takich jak przedszkola oraz żłobki, a także mając na uwadze zapobieganie dalszemu 

rozwojowi epidemii, niniejszym wprowadzamy na terenie placówki następujące 

zasady funkcjonowania:  

 

I. Organizacja opieki w placówce:  

1. Placówka umożliwia zapewnienie opieki nad dziećmi od 18.05.2020r. na nowych 

zasadach, obowiązujących do odwołania. 

 2. Placówka w okresie przejściowym pracuje w godzinach: od 7:00 do 16.00.  

3. Dzieci przyjmowane są w stałych godzinach rano od 7:00 do 9:00, a odbierane w 

godzinach od 14:30 do 16.00. 

4. Rodzice zdecydowani na przyprowadzenie dziecka do placówki powiadamiają o tym 

fakcie co najmniej 3 dni przed przyprowadzeniem dziecka.  Nie będzie możliwości 

przyprowadzenia dziecka z dnia na dzień. 

5. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej stałej sali.  

6. Do grupy przyporządkowani są stali opiekunowie.  

7. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach 

organ prowadzący może zwiększyć liczbę dzieci, jednak nie więcej niż 14 osób w grupie. 

8. Przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci zorganizowana jest zgodnie z 

zasadą 4m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.  

9. W sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować. Pozostałe rzeczy będą na bieżąco dokładnie 

czyszczone i dezynfekowane.  



10. W placówce wprowadzono definitywny zakaz wnoszenia i wynoszenia 

niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

11. Sale będą wietrzone, co godzinę.  

12. Dzieci z poszczególnych grup nie będą się łączyć.  

13. Wprowadzono zakaz mycia zębów przez dzieci na terenie placówki.  

14. Wprowadzono zakaz przynoszenia własnych ręczników, dzieci będą korzystać z 

ręczników papierowych.  

15. Opiekunowie będą zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

podmiotu, wynoszący min. 1,5m. 

 16. Personel kuchenny nie będzie kontaktował się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi. 

 17. Rodzice oraz opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci są zobowiązani do 

zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2m. 

 18. Rodzice mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej, na parterze budynku z 

zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem przy zachowaniu rygorystycznych 

środków ostrożności wyszczególnionych w procedurze przyprowadzania i odbioru dzieci 

(dot. Przedszkola). Rodzice Dzieci uczęszczających do Żłobka mogą wejść do szatni z 

zachowaniem zasady 1 rodzic, 1 dziecko, po uprzednim zmierzeniu temperatury przez 

pracownika placówki.  

19. Do placówki przyprowadzone mogą być wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Ta zasada obwiązuje również osoby 

przyprowadzające oraz odbierające dzieci.  

20. Obowiązuje zakaz przyprowadzania dziecka do placówki, jeżeli w domu w którym 

mieszka dziecko przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

21. W placówce nie mogą przebywać osoby trzecie – obowiązuje zasada jedno dziecko 

przyprowadza jeden rodzic/opiekun. Najlepiej, aby była to osoba stała.  

22. W celu zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicem/opiekunem należy 

uaktualnić numery kontaktowe jeżeli w ostatnim czasie zostały zmienione.  

23. Placówka będzie zaopatrzona w termometr bezdotykowy, dodatkowo na wyposażeniu 

placówki znajdować się będzie klasyczny termometr, który będzie dezynfekowany po 

każdym użyciu. Rodzice w stosownych oświadczeniach zobowiązani będą do wyrażenia 

zgody na pomiar temperatury ciała dziecka. W przypadku niewyrażenia zgody dziecko 



nie zostanie przyjęte do żłobka/przedszkola. Temperatura ciała jest dzieciom mierzona 

zaraz po wejściu do placówki w obecności rodzica.  

24. W placówce utworzono izolatkę, do której kierowane będzie dziecko w przypadku 

przejawiania niepokojących objawów choroby. Szczegółowe informacje znajdują się w 

procedurze.  

25. W razie korzystnych warunków pogodowych dzieci będą mogły przebywać na 

świeżym powietrzu na terenie przedszkolnego/żłobkowego ogrodu, z zachowaniem 

maksymalnej odległości – z zachowaniem zasady nie łączenia się grup.  

Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony oraz dezynfekowany.  

26. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren placówki.  

27. Aby dziecko mogło zostać przyjęte do placówki w tym szczególnym okresie rodzic 

musi: podpisać poszczególne oświadczenia, zapoznać się z regulaminem i zaakceptować 

go w oświadczeniu, zapoznać się z wszystkimi procedurami zaakceptować je pisemnie i 

stosować się do nich. 

 

 II. Obostrzenia dotyczące personelu:  

1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. Pracownicy powyżej 60-tego roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi 

będą mogły pracować tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność podpisując 

stosowne oświadczenie.  

3. Opiekunowie są zobowiązani przestrzegać wszystkich środków ostrożności. 

Dodatkowo osoby odbierające/wydające dzieci od/do rodziców zobligowani są do 

zasłaniania ust i nosa, stosowania rękawiczek jednorazowych oraz dezynfekcji rąk. 

 

III. Procedury: 

 1. W placówce wprowadza się restrykcyjne procedury dotyczące poszczególnych 

czynności i procesów. 

 2. Wdrożono następujące procedury:  

Procedura nr 1 - Przyprowadzania i odbioru dziecka. 

Procedura nr 2 – organizacji opieki w przedszkolu/Żłobku 

Procedura nr 3 - Zakładania i ściągania maseczek ochronnych. 

Procedura nr 4 - Zakładania i ściągania rękawiczek. 

Procedura nr 5 - Mycia rąk. 



Procedura nr 6 – Dezynfekcji rąk. 

Procedura nr 7 – Przygotowania i dostarczania posiłków 

Procedura nr 8 - Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub 

personelu żłobka w tym zachorowania na COVID-19 

 

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie placówki są zobowiązane do szczegółowego 

zapoznania się z procedurami oraz do skrupulatnego przestrzegania wszystkich zawartych w 

nich zasad. 


