
Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 6 /2022  

Dyrektora PM 231 

 

Regulamin Przedszkola Miejskiego nr 231 w zakresie zachowania bezpieczeństwa 

zdrowotnego. 

 

Podstawa prawna. 

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego                                

z dnia 31 marca 2022r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej                                 

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

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

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

 

 

§ 1. 

Obowiązki rodziców. 

 

1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów infekcji                                   

lub choroby zakaźnej. 
2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej. 

3. Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni zadbać                       

o regularne czyszczenie/ pranie/ewentualnie dezynfekcję zabawki. 

4. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych numerów telefonów                                            

oraz adresów e-mail do stałego i szybkiego kontaktu  

(w ciągu 15 min.) w celu zapewnienia możliwości komunikacji przedszkola                            

z rodzicami. 

5. Jeżeli dziecko przyprowadzać/odbierać będzie osoba upoważniona przez rodzica                       

to obowiązkiem rodzica jest poinformowanie jej o zasadach obowiązujących                          

w przedszkolu. 

6. Na teren przedszkola nie mogą wjeżdżać wózki, hulajnogi, rowerki itp. 

 

  

§ 2. 

Zasady higieny i dezynfekcji. 

 

1. Prace porządkowe wykonywane będą zgodnie z harmonogramem, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal dydaktycznych, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, włączników. 

2. Systematycznie przeprowadzana będzie dezynfekcja sali dydaktycznej w taki, sposób,                

żeby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków do tego służących. 

3. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, a także gdy dzieci nie przebywają                          

w sali, w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

4. Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu. 

5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dotyczące ich stosowania.   

6. Bezpieczeństwo żywności i żywienia na terenie placówki zapewnia się                                       

poprzez przestrzeganie warunków higienicznych wymaganych przepisami. 
7. Pracownicy wykorzystują środki chemiczne przeznaczone do mycia i dezynfekcji 

powierzchni narażonych na obecność czynnika biologicznego (tj. środki biobójcze                    



o odpowiednich parametrach dostosowanych do sprzątanych powierzchni) - środki,                      

o których mowa, spełniają wymagania GIS oraz posiadają dopuszczenie Ministra 

Zdrowia. 

8. Przedszkole w godzinach 9.00-15.00 jest zamknięte. Jeżeli rodzic chce odebrać dziecko 

po obiedzie, może to zrobić w godzinach 12.00-13.15 

 

 

§ 3. 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci. 

 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych zostanie dokonany 

pomiar temperatury, na który rodzice wyrażają zgodę w formie pisemnej.  
2. Rodzice przychodzący z rodzeństwem przedszkolaka do lat 3 zobowiązani są                               

do trzymania dziecka na rękach lub w najbliższym otoczeniu. Starsze rodzeństwo 

przedszkolaków nie może wchodzić do części wspólnej. W związku z tym należy tak 

zaplanować przyprowadzanie i odbieranie dziecka, aby nie kumulować się po godzinie 

8.00 i 15.00. 

3. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi tylko do szatni przedszkola                        

z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem. 
4. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko rozbiera i ubiera dziecko                                 

w wyznaczonym miejscu.  

5. Po rozebraniu/ubraniu dziecka należy niezwłocznie opuścić przedszkole. 

 

 

§ 4. 

Organizacja pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

1. W grupie przebywać będzie maksymalnie 28 dzieci. 

2. Posiłki będą odbywać się w dwóch turach na jadalni zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi zmianowości.  

3. Dzieci będą regularnie myły ręce wodą i mydłem: po wejściu do sali,                                 

przed i po jedzeniu, po powrocie z ogrodu, po skorzystaniu z toalety. 

4. Utrwalane będą ogólne zasady higieny między innymi: ochrona podczas kichania                           

i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci przebywać będą w ogrodzie 

przedszkolnym lub wychodzić na spacery. 

 

 

§ 5. 

 

Postępowanie na wypadek wystąpienia objawów chorobowych u dziecka. 

 

1. Po zaobserwowaniu u dziecka objawów mogących wskazywać na infekcję choroby 

zakaźnej dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, w którym przebywać 

będzie z wyznaczoną osobą.  

2. Rodzic zostanie niezwłocznie telefonicznie powiadomiony o konieczności pilnego 

odebrania dziecka z przedszkola (w ciągu godziny). 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.04.2022r. 


