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Załącznik 1 do Zarządzenia nr 5/2020 

Dyrektora Przedszkola Sióstr Elżbietanek w Lesznie 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

Procedura bezpiecznego funkcjonowania  

Przedszkola im. św. Jana Pawła II  

prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie  

w okresie ogłoszonego stanu epidemii  

w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

 

1. Procedurę bezpiecznego funkcjonowania Przedszkola im. św. Jana Pawła II prowadzonego 

przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie w okresie ogłoszonego stanu epidemii 

w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19, zwaną dalej 

„procedurą”, wprowadza się w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom 

przebywającym na terenie przedszkola i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby 

zakaźnej COVID-19. 

2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu im. św. Jana 

Pawła II prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie, niezależnie od 

formy zatrudnienia, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby trzecie 

przebywające na terenie placówki. 

3. Za zapewnienie stosowania w przedszkolu niniejszej procedury odpowiada dyrektor 

Przedszkola im. św. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety 

w Lesznie, zwanego dalej „przedszkolem”. 

 

§ 2 

Organizacja pracy przedszkola 

 

1. W grupie przedszkolnej może przebywać 25 dzieci, ale powierzchnia sali dziecięcej 

przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.  

2. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, które mają obowiązek 

stosować w sytuacji kontaktu z rodzicem lub osobą trzecią. 

3. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa dzieciom i osobom dorosłym 

przebywającym na terenie przedszkola: 

 wykonywane jest ozonowanie pomieszczeń przedszkolnych,  

 stosuje się oprawy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni: PURELIGHT LUG 

HYBRID kinkiet HF 2x30W/G13+30WG13 z licznikiem. 
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§ 3 

Obowiązki dyrektora 

 

1. Dyrektor zapewnia w szczególności: 

1) sprzęt, środki czystości i środki do dezynfekcji, które mają zagwarantować bezpieczne 

korzystanie z pomieszczeń przedszkola i placu zabaw,  

2) dozowniki płynu do dezynfekcji rąk – przed wejściem do budynku, na korytarzach przy 

drzwiach do sal zajęć oraz w miejscu przygotowywania posiłków,  

3) środki ochrony osobistej dla każdego pracownika oraz ogólnodostępne rękawiczki  

i maseczki ochronne dla pracowników mających kontakty z rodzicami i osobami 

trzecimi,  

4) pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone 

w maseczki, fartuch ochronny, rękawiczki, przyłbicę, płyn do dezynfekcji rąk  

i termometr bezdotykowy, 

5) pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

przed zakażeniem koronawirusem.  

2. Dyrektor jest odpowiedzialny w szczególności za:  

1) opracowanie Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19,  

2) instruowanie pracowników o sposobie stosowania Procedury postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, 

3) monitorowanie prac porządkowych wykonywanych przez pracowników przedszkola 

zgodnie z powierzonymi im obowiązkami, w tym utrzymanie czystości ciągów 

komunikacyjnych i dezynfekcji powierzchni dotykowych, 

4) nadzorowanie utrzymania w czystości i dezynfekcję urządzeń na placu zabaw przez 

wyznaczonego pracownika, 

5) dbanie o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci, nie było zabawek i innych 

przedmiotów, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować,  

6) umieszczenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk i instrukcje stosowania 

środków do dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy 

dozownikach z płynem,  

7) umieszczenie przy wejściu do przedszkola instrukcji prawidłowego nakładania  

i zdejmowania maseczek i rękawiczek, 

8) umieszczenie informacji o obligatoryjnym myciu rąk przez osoby dorosłe wchodzące 

do przedszkola przy pojemniku z płynem dezynfekującym, 

9) umieszczenie na poszczególnych piętrach pojemników specjalnie oznakowanych  

do wyrzucania zużytych maseczek i rękawiczek jednorazowych, 

10) komunikowanie się na bieżąco z rodzicami, telefonicznie lub mailowo, w sprawach 

dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci,  

11) kontaktowanie się z rodzicami telefonicznie, w przypadku podejrzenia wystąpienia  

u dziecka choroby COVID-19,  

12) informowanie organu prowadzącego o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub 

pracownika,  

13) współpracowanie ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałej sytuacji i potrzeb,  
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14) zapewnienie organizacji pracy przedszkola, która uniemożliwi stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, 

15) przyporządkowanie – w miarę możliwości organizacyjnych – do grupy dzieci tych 

samych opiekunów, 

16) ograniczenie przebywania osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum, przy 

zachowaniu wszelkich środków ostrożności, 

17) nieangażowanie – w miarę możliwości – w zajęcia opiekuńcze z dziećmi nauczycieli  

i pracowników obsługi powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami 

zdrowotnymi, 

18) wywieszenie na tablicy w holu głównym przedszkola numerów telefonów instytucji, 

z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych 

u osoby znajdującej się na terenie placówki: 

a) telefony alarmowe: 

 999 – Pogotowie Ratunkowe, 

 112 – numer alarmowy, 

b) Telefony kontaktowe w sytuacji zagrożenia COVID-19 

 65 526 15 15 – Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Lesznie, 

 61 852 46 48 – organ prowadzący: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety – 

Prowincja Poznańska, 

 65 529 25 08 – Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Lesznie. 

 

§ 4 

Obowiązki pracowników 

 

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest:  

1) stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym: 

a) regularnie myć ręce przez 30 sekund mydłem i wodą, a także odkażać 

środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych,  

b) kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,  

c) unikać dotykania oczu, nosa i ust w trakcie noszenia rękawiczek, 

2) dezynfekować ręce przed wejściem do budynku, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk,  

3) niezwłocznie informować dyrektora lub inną upoważnioną osobę o wszelkich objawach 

chorobowych zaobserwowanych u dzieci lub innych pracowników,  

4) zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, który 

wynosi min. 1,5 m, 

5) stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, 

zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, 

6) przestrzegać Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, 
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7) przebywać wyłącznie w wyznaczonej strefie, a w przypadku konieczności przejścia do 

pomieszczeń należących do innej strefy niż wyznaczona mu w związku z zajmowanym 

stanowiskiem pracy, obowiązkowo założyć maseczkę lub przyłbicę, 

8) niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi ewentualne braki w środkach ochrony osobistej, 

9) dołożyć wszelkich starań, aby stanowisko pracy było czyste i higieniczne, szczególnie 

po zakończonym dniu pracy. 

1. Pracownicy: intendent, personel kuchenny, woźny nie powinni mieć kontaktu z dziećmi 

oraz nauczycielami i pracownikami obsługi – pomocami nauczyciela. 

2. Nauczyciele w szczególności:   

1) monitorują warunki do prowadzenia zajęć – występowanie objawów chorobowych  

u dzieci, dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne – zgodnie z przepisami 

dotyczącymi bhp,  

2) przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu skupiają uwagę na dzieciach i obserwują 

ich zachowanie, 

3) są świadomi odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, a troska o bezpieczeństwo 

powinna być priorytetem wszelkich ich działań, 

4) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują aktualnie w przedszkolu 

i dlaczego zostały wprowadzone, 

5) monitorują przestrzeganie przez rodziców zakazu przynoszenia przez dziecko do 

przedszkola zabawek i przedmiotów zabranych z domu, 

6) regularnie przypominają dzieciom o zasadach higieny i w formie dostosowanej  

do wieku dzieci zwracają uwagę na: 

a) niepodawanie ręki na powitanie, 

b) unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

c) zasłanianie ust i nosa przy kichaniu i kasłaniu (usta i nos zakryte zgiętym łokciem), 

7) przeprowadzają pokaz właściwego mycia rąk, 

8) dbają o to, aby dzieci dokładnie myły ręce: 

a) niezwłocznie po wejściu do sali, 

b) często i regularnie, szczególnie: 

 po skorzystaniu z toalety,  

 przed jedzeniem, 

 po powrocie ze świeżego powietrza, 

 po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania, 

 po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły być zakażone, 

9) organizują mycie rąk tak, by przy każdej umywalce znajdowało się tylko jedno dziecko, 

10) wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę (o pełnej 

godzinie), a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć,  

11) prowadzą zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach – przy 

sprzyjających warunkach pogodowych,  

12) podczas zabaw dowolnych i zajęć zwracają uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę 

dzieci, na zachowanie dystansu pomiędzy dziećmi, przypominają o zasadach 

korzystania z zabawek i wyposażenia sali, 

13) pilnują, aby dzieci korzystały z własnych przyborów, 
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14) przestrzegają zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni wspólnych 

przedszkola, w tym szatni i korytarzy, 

15) podczas wyjścia na plac zabaw: 

a) przestrzegają zasady, aby dzieci bawiły się tylko na ściśle wyznaczonym terenie – 

zgodnie z harmonogramem, 

b) przypominają dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu  

i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw, czuwają nad 

bezpieczeństwem dzieci i organizują im warunki bezpiecznej zabawy, 

c) natychmiast reagują na wszelkie sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące 

zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, 

d) dbają o stosowny  do panującej temperatury ubiór dzieci, 

e) są zobowiązani być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać  

w miejscu największych zagrożeń, 

f) polecają dzieciom, aby podczas wyjścia i powrotu z placu zabaw ustawiły się jedno 

za drugim, bez tworzenia par i trzymania się za ręce, a w czasie przemieszczania się 

grupy kontrolują zachowanie się dzieci (wyjątek – 3-l.), 

g) przestrzegają zasadę wychodzenia z budynku na plac zabaw – zejście schodami oraz 

powrotu z placu – wejście tzw. ślimakiem, 

h) odpowiadają za to, aby dzieci po powrocie do przedszkola udały się do łazienki, aby 

umyć ręce. 

3. Pracownicy obsługi – pomoce nauczyciela w szczególności:  

1) myją podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych, 

2) przed przystąpieniem do dezynfekcji dokładnie zapoznają się z zaleceniami producenta 

środka dezynfekującego i ściśle je przestrzegają,  

3) potwierdzają wykonanie dezynfekcji poprzez złożenie podpisu w rejestrze, 

4) myją i/lub dezynfekują poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty, 

siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, szafki 

w szatni (powierzchnie płaskie); przy dezynfekcji włączników zachowują szczególną 

ostrożność ze względu na ryzyko porażenia prądem, 

5) myją i dezynfekują na bieżąco toalety dla personelu i dzieci, 

6) wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani 

innych pracowników na wdychanie oparów, 

7) myją, dezynfekują zabawki i przedmioty, z których korzystają dzieci, 

8) dezynfekują termometry bezdotykowe po ich użyciu, 

9) wykonują prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując obowiązujące zasady 

ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania, 

10) myją i dezynfekują ręce po każdej czynności porządkowej, 

11) regularnie sprawdzają stan płynu dezynfekującego w pojemnikach i uzupełniają go  

w razie potrzeby, 

12) zwracają uwagę, aby osoby dorosłe wchodzące do budynku miały założone maseczki, 

dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki jednorazowe oraz zachowywały 

dystans społeczny, 

13) codziennie wymieniają dziecięce ręczniki, 

14) wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy. 
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4. Woźny w szczególności: 

1) utrzymuje porządek i czystość na terenie wokół budynku przedszkola, 

2) dezynfekuje klamkę przy furtce wejściowej, 

3) utrzymuje w czystości i dezynfekuje sprzęty i urządzenia na placu zabaw. 

 

§ 5 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci 

 

1. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną: 

 kaszel, 

 temperatura wskazująca na stan podgorączkowy lub gorączkę, 

 bóle mięśni i ogólne zmęczenie, 

 utrata węchu o nagłym początku, 

 utrata lub zaburzenie smaku o nagłym początku, 

 wysypka, 

 katar. 

2. W sytuacji gdy dziecko ma stwierdzoną alergię, rodzic zobowiązany jest dostarczyć 

zaświadczenie od lekarza specjalisty. 

3. Dzieci muszą być przyprowadzone najpóźniej do godz. 8.30, gdyż o tej godzinie  

przedszkole jest zamknięte i rozpoczyna się dezynfekcja ciągów komunikacyjnych. 

4. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane z przedszkola wyłącznie przez osoby zdrowe. 

5. Nie wolno przyprowadzić dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa osoba na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

6. Rodzice i upoważnione przez nich osoby do odbioru dziecka wchodzące na teren 

przedszkola są zobowiązane do: 

 osłaniania ust i nosa,  

 dezynfekowania rąk lub zakładania rękawiczek jednorazowych,  

 zachowywania dystansu społecznego w stosunku do pracowników przedszkola, dzieci 

i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra. 

7. Rodzice, których dzieci mają sale na parterze, przekazują swoje dzieci w drzwiach  

wejściowych do przedszkola pracownikowi placówki. Rodzice dzieci mających sale na II 

piętrze oraz rodzice dzieci z grupy Żabek, przekazują dzieci pracownikowi przedszkola 

w drzwiach na korytarz, w których znajdują się szatnie dzieci i nie przekraczają 

wyznaczonej czerwonej linii. Jedynie rodzice dzieci nowoprzyjętych do najmłodszych 

grupy wiekowych oraz dzieci niepełnosprawnych, w okresie adaptacji mogą  wejść do 

przedszkolnej szatni (1 dziecko – 1 rodzic). Jednorazowo na korytarzu z półkami dzieci 

może przybywać 5 rodziców, z zachowaniem wymaganych odstępów. 

8. Dzieciom, za zgodą rodziców, jest mierzona temperatura, każdorazowo przy wejściu do 

przedszkola oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności (wystąpienie objawów 

chorobowych). W przypadku, kiedy temperatura przekroczy 37,5°C, dziecko nie może 

pozostać w placówce. 
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9. Odbieranie dzieci z przedszkola zaczyna się od godz. 14:30 (pracownicy upoważnieni do 

odbioru dzieci w godz. 13:30 – 14:30 podają obiad i wykonują czynności porządkowe) 

i trwa do godz. 16:30. 

10. Odbierając dziecko, rodzic lub osoba przez niego upoważniona, w drzwiach wejściowych 

na dane piętro podaje pracownikowi nazwisko i imię przedszkolaka. Oczekując na dziecko, 

zachowuje odstęp min. 1,5 metra i nie przekracza na piętrach wyznaczonej czerwonej linii. 

11. Po odebraniu dziecka należy niezwłocznie opuścić teren przedszkolny.  

12. Dziecko nie zabiera ze sobą do przedszkola i z przedszkola zabawek i niepotrzebnych 

przedmiotów. Ograniczenie nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

szczególnie z niepełnosprawnościami. W takich sytuacjach nauczyciele powinni 

zatroszczyć się o to, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym przedszkolakom. 

Rodzice dziecka natomiast powinni zadbać o regularne czyszczenie, pranie lub dezynfekcję 

zabawki. 

13. Przyjmując dziecko i odprowadzając je do rodziców, pracownik przedszkola przykłada 

kartę obecności dziecka w systemie elektronicznym do czytnika.  

14. Brama i furtka prowadzące na teren przedszkola są otwarte wyłącznie w godz. 6:30 – 8:30 

oraz 14:30 – 16:30. 

15. Rodzice mogą odebrać dziecko wcześniej tylko w wyjątkowych sytuacjach  

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z dyrektorem, wicedyrektorem lub 

nauczycielem, albo powiadamiając pracownika odbierającego dziecko; nauczyciel  

i pracownik obsługi są zobowiązani powiadomić o tym fakcie dyrektora. 

16. Wyznaczeni pracownicy obsługi monitorują stosowanie się rodziców i osób przez nich 

upoważnionych do zasad przyprowadzania i odbierania dzieci w strefie dla nich 

przeznaczonej. 

17. Rodzice zobowiązani są współpracować z przedszkolem w zakresie kształtowania u dzieci 

nawyków higienicznych (zasłanianie twarzy podczas kaszlu i kichania, dokładnego mycia 

rąk). 

§ 6 

Organizacja żywienia 

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom wyżywienie na dotychczasowych zasadach.  

2. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się  

do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, a dodatkowo – procedury szczególnej 

ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także 

podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań 

produktów i higieny stanowisk pracy. 

3. Pracownicy kuchni w szczególności:  

1) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są 

posiłki;  

2) myją ręce każdorazowo:  

a) przed rozpoczęciem pracy,  

b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

ugotowana, upieczona, usmażona,  
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c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,  

d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,  

e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,  

f) po skorzystaniu z toalety,  

g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,  

h) po jedzeniu i piciu,  

3) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych,  

4) zakładają rękawiczki oraz maseczki lub przyłbice przy odbiorze produktów 

dostarczanych przez osoby z zewnątrz,   

5) wyrzucają rękawiczki i wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty 

do worka na śmieci i zamykają go szczelnie,  

6) myją/dezynfekują opakowanie jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest 

możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu,  

7) zachowują od siebie bezpieczny dystans, zgodny z obowiązującymi przepisami 

przygotowując posiłki,  

8) dezynfekują po zakończonej pracy blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami 

zapewnionymi przez dyrektora przedszkola,  

9) myją naczynia i sztućce w zmywarce w temperaturze 60º C przy użyciu detergentów do 

tego służących. 

4. Posiłki dla dzieci przewożone są windą – pracownicy kuchni nie mają bezpośrednio 

kontaktu z opiekunami dzieci.  

5. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach. 

6. Pomoc nauczyciela dezynfekcje powierzchnię, na której będzie spożywany posiłek. 

7. Posiłki podają dzieciom pomoce nauczyciela.  

  

§ 7 

Kontakt z osobami trzecimi 

 

1. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, np. z dostawcą, 

pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę 

możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony 

osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy.  

2. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. 

4. Wejście osoby trzeciej do strefy zarezerwowanej dla dzieci i pracowników przedszkola, jest 

możliwe po uzgodnieniu z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem przedszkola,  

z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych. 

5. Osoby trzecie wchodzące do przedszkola, obowiązuje dezynfekcja rąk  środkiem 

udostępnionym przed wejściem do przedszkola oraz zastosowanie własnych maseczek.   
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 § 8 

Pozostałe postanowienia regulacyjne 

 

1. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów oraz niezwłocznego 

powiadamiania o zmianie danych kontaktowych. 

2. Rodzice mają obowiązek stosować się do szybkiego sposobu komunikacji, tzn. do odbioru 

połączenia z przedszkola dokonanego na wskazany przez rodziców numer telefonu, który 

umożliwia szybkie przekazanie informacji w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia 

dziecka. 

3. Kontakt z dyrektorem, wicedyrektorem i wychowawcą odbywa się drogą telefoniczną –  

tel. 65 520-56-36 –  lub poprzez e-mail: 

 

Nazwisko i imię Funkcja Adres e-mail 

s. Błaszczyk Aleksandra dyrektor ab@pjp2.pl 

p. Janczewski Rozaneta wicedyrektor rj@pjp2.pl 

s. Figler Maksymiliana wicedyrektor, wychowawca Pszczółek mf@pjp2.pl 

p. Cymerman Beata wychowawca Niezapominajek bc@pjp2.pl 

p. Gierak-Matysiak Barbara wychowawca Żabek bgm@pjp2.pl 

p. Kicińska Laurencja wychowawca Stokrotek lk@pjp2.pl 

p. Krajewska Emilia wychowawca Poziomek emk@pjp2.pl 

p. Łaszczyńska Alicja wychowawca Biedronek al@pjp2.pl 

p. Muszyńska Anna wychowawca Jagódek am@pjp2.pl 

p. Stanek Joanna wychowawca Słoneczek js@pjp2.pl 

p. Tonder Joanna wychowawca Misiów jt@pjp2.pl 

p. Trocha Mikołaj wychowawca Motylków mt@pjp2.pl 

 

 

  

mailto:rj@pjp2.pl
mailto:mf@pjp2.pl
mailto:bc@pjp2.pl
mailto:bgm@pjp2.pl
mailto:lk@pjp2.pl
mailto:emk@pjp2.pl
mailto:al@pjp2.pl
mailto:am@pjp2.pl
mailto:js@pjp2.pl
mailto:jt@pjp2.pl
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ZAŁĄCZNIKI  

 

Do niniejszej procedury dołączone są: 

 

Załącznik 1 – oświadczenie rodziców 

Załącznik 2 – instrukcja mycia rąk 

Załącznik 3 – instrukcja dezynfekcji rąk 

Załącznik 4 – instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek bezpośrednio do worka  

z odpadami  

Załącznik 5 – instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki 

Załącznik 6 – informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe 

wchodzące do przedszkola 

Załącznik 7 – plakat informacyjny dla dzieci 

Załącznik 8 – rejestry codziennych prac porządkowych 

Załącznik 9 – rejestry osób przebywających w przedszkolu 

Załącznik 10 – harmonogram korzystania z placu zabaw   

 

   

 

 


