
REGULAMIN SZCZEGÓLNYCH ZASAD DZIAŁALNOŚCI W BAJKOWYM 

PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH GIS 

Z DNIA 31.03.2022r.  

 

Mając na uwadze:   

 wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 

2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 

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

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195) 

 

I. Organizacja opieki w placówce:  

1. Placówka pracuje w godzinach: od 6.30 do 17.00.  

2. Dzieci przyjmowane są w stałych godzinach rano od 6.30 do 9:00, a odbierane 

w godzinach od 14:30 do 17.00. 

3. W miarę możliwości jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej stałej sali.  

4. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości stali opiekunowie.  

5. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej. 

6. Dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej kolejności myją ręce 

wodą z mydłem. 

7. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej. 

8. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki w 

szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

9. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku placówki, 

zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

10. W placówce wprowadzono ograniczenie przebywania osób trzecich (tylko osoby bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania 

regulaminu w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

11. W placówce wprowadzono zakaz wnoszenia i wynoszenia niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. 



12. Sale, części wspólne (korytarze) w czasie gdy dzieci nie przebywają w sali oraz, 

w razie potrzeby, również w czasie zajęć, będą regularnie wietrzone.  

13. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej będą 

ograniczali kontakty z dziećmi oraz nauczycielami. 

14. Dzieci przynoszą do placówki swoje podpisane ręczniki do wycierania rąk i zabierają 

je co tydzień do prania.  

15. Placówka jest zaopatrzona w termometr bezdotykowy. Temperatura ciała dziecka 

będzie mierzona w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

W sytuacji podwyższonej temperatury ciała dziecka, rodzice zostaną powiadomieni o tym 

fakcie telefonicznie i są zobowiązani niezwłocznie odebrać dziecko z placówki.  

16. Jeśli pracownik placówki zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na 

infekcję choroby zakaźnej należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego 

odebrania dziecka z podmiotu. 

17. W placówce podtrzymuje  się stosowanie przez dzieci ogólnych zasad higieny w tym 

m.in: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie 

się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka 

koledze, nie liż zabawki). 

18. Wszelkie aktywności fizyczne związane z pobytem dzieci na świeżym powietrzu 

będą odbywać się optymalnie na terenie podmiotu, ale z możliwością skorzystania 

z terenów rekreacyjnych. 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

 

1. Personel przedszkola zobowiązany jest do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz 

dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed 

jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

2. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zamieszczono plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a jeśli są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk - 

instrukcje (tam, gdzie jest taka potrzeba również w innych wersjach językowych). 

3. Placówka dysponuje indywidualnymi środkami ochrony osobistej do ewentualnego 

użycia przez pracowników w razie potrzeby (np. do przeprowadzania zabiegów 

higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji). 



4. Placówka zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet, regularne odbieranie odpadów i 

czyszczenie pojemników na odpady. 

      III. Gastronomia 

1. Przy organizacji żywienia w placówce, zapewnione zostały warunki higieniczne 

wymagane przepisami prawa.  

2. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych. 

 

IV . Obostrzenia dotyczące personelu:  

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

objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. Pracownicy są zobowiązani przestrzegać wszystkich środków ostrożności.  

 

 


