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Opieka przedszkolna w trybie normalnym w okresie pandemii 
Minister rodziny: Od 17 sierpnia – z zastrzeżeniem rozwoju sytuacji 
epidemiologicznej – nastąpi przywrócenie trybu normalnego 
Ministerstwo Dzieci, Rodziny, Uchodźców i Integracji informuje: 
Nadrenia Północna-Westfalia kontynuuje stopniowy, odpowiedzialny kurs dla placówek dziennej opieki 
nad dziećmi. Od 17 sierpnia nastąpi w tych placówkach przywrócenie trybu normalnego w warunkach 
pandemii. Przy uwzględnieniu sytuacji epidemiologicznej, potrzeb dzieci, interesów pracowników oraz 
potrzeb rodzin – wszystkie dzieci będą mogły uczęszczać do przedszkoli lub placówek dziennej opieki 
w zakresie określonym w umowie. Dla codziennej pracy przedszkoli oznacza to przede wszystkim, że 
możliwe jest znów realizowanie sprawdzonych koncepcji pedagogicznych. 
  
Minister rodziny Joachim Stamp: „Osoby zatrudnione w placówkach dziennej opieki nad dziećmi oraz 
ich rodziny wykazały się w ostatnich miesiącach niebywałą wytrwałością. Serdecznie dziękuję za 
wspaniałe zaangażowanie oraz elastyczność wszystkich zainteresowanych. Dla mnie zawsze było 
pewne, że ochrona wszystkich – pracowników placówek, dzieci oraz rodziców – musi zostać 
zapewniona, a tym samym każdy etap otwierania musi być dobrze przemyślany. Po omówieniu tej 
kwestii z udziałem wszystkich zainteresowanych uważamy, że udostępnienie pełnej oferty w 
normalnym trybie jest działaniem odpowiedzialnym. Od 17 sierpnia – jednakże w dalszym ciągu z 
zastrzeżeniem rozwoju sytuacji epidemiologicznej – przywracamy normalny tryb pracy przedszkoli. 
Jedno jest pewne: to wciąż jest tryb normalny w warunkach pandemii”. 
  
Zasadniczo oczywiste jest, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, zaleceń RKI oraz 
dalszych ustaleń naukowych i empirycznych możliwe jest jednak ponowne wprowadzenie ograniczeń. 
Niewykluczone jest także wprowadzenie regulacji dla całego kraju związkowego. 
  
Ten kolejny etap otwarcia został wcześniej omówiony z podmiotami prowadzącymi placówki oraz 
gminami, związkami zawodowymi i pediatrami. Wyniki naukowe zostały przy tym uwzględnione na 
równi z doświadczeniami z pracy w trybie normalnym w ograniczonym zakresie. W porozumieniu z 
podmiotami prowadzącymi i gminami ministerstwo uzgodniło, by nie wprowadzać trybu normalnego 
równocześnie z zakończeniem wakacji, lecz od 17 sierpnia.  
  
Minister rodziny Joachim Stamp: „Rząd kraju związkowego przychylił się tym samym do życzeń 
podmiotów prowadzących i gmin, aby wszystkie placówki, także te, które w drugiej połowie wakacji 
szkolnych pozostają zamknięte, miały wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do 
przywrócenia trybu normalnego”.  
  
W placówkach dziennej opieki nad dziećmi nie ma możliwości realizowania zasadniczych środków 
ochronnych, które obowiązują poza nimi. Nie jest możliwe narzucenie dzieciom zachowania odstępu 
między sobą oraz w stosunku do personelu pedagogicznego i opiekunów. Również obowiązek 
noszenia maseczki zakrywającej usta i nos nie jest możliwy do wyegzekwowania w przypadku dzieci. 
Dlatego szczególne znaczenie w placówkach dziennej opieki nad dziećmi ma w dalszym ciągu 
przestrzeganie zasad higieny. Ogólne środki ochrony, mające na celu zahamowanie 
rozprzestrzeniania się wirusa, obowiązują w dalszym ciągu i zostały określone w odrębnych 
regulacjach. Dotyczy to obowiązku zachowania odstępu pomiędzy dorosłymi, noszenia maseczki 
zasłaniającej usta i nos przez dorosłych, jeśli nie ma możliwości zachowania odstępu, a także 
zagwarantowania możliwości śledzenia łańcuchów zakażeń i specjalnych środków higienicznych. 
  
By spełnić potrzeby związane z ochroną zdrowia pracowników oraz zadbać o większe 
bezpieczeństwo, rząd kraju związkowego postanowił, że wszyscy zainteresowani będą od zaraz 
kompleksowo testowani, jeśli w lokalnej placówce opieki nad dziećmi wystąpi przypadek zakażenia. 
Dodatkowo wszyscy pracownicy placówek dziennej opieki nad dziećmi oraz opiekunowie mogą 
dobrowolnie wykonywać test na koronawirusa co 14 dni do czasu ferii jesiennych. Koszty ponosi kraj 
związkowy. Jeśli w ramach takich testów potwierdzone zostanie zakażenie, właściwy urząd ds. 
zdrowia podejmuje dalsze środki. 
  
By sprostać zwiększonym wymaganiom w związku wytycznymi w zakresie higieny (dezynfekcja, mycie 
rąk, przygotowanie jedzenia, zachowanie odstępu), podmioty prowadzące placówki dziennej opieki 
nad dziećmi otrzymają krótkoterminowe wsparcie finansowe. Świadczenia mają służyć przede 
wszystkim do finansowania dodatkowych pracowników pomocniczych w obszarze niepedagogicznym 



oraz w celu odciążenia podmiotów prowadzących placówki w przypadku nieprzewidzianych 
zwiększonych kosztów wyposażenia do ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy.  
  
Minister rodziny: „Pomocnicy w przedszkolu odciążają personel pedagogiczny przy prostych, 
codziennych czynnościach. Nie zastępują personelu pedagogicznego, lecz stanowią wsparcie w 
codziennym funkcjonowaniu przedszkola. Opieką pedagogiczną i edukacją dziecięcą zajmują się nasi 
specjaliści”. 
Program kraju związkowego jest zaplanowany na razie do końca roku. 
  
Podstawy prawne dla pracy w trybie normalnym od 17 sierpnia: 
 
Regulacje prawne księgi ósmej kodeksu socjalnego (SGB VIII) oraz ustawy o edukacji dzieci (KiBiz) 
obowiązują bez ograniczeń. 
  

·      Obowiązują ogólne środki ochronne, mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się 
wirusa SARS-CoV-2, które zostały określone w odrębnych regulacjach.  

·      W odniesieniu do zatrudniania personelu w placówkach dziennej opieki nad dziećmi 
zastosowanie ma nowe rozporządzenie w sprawie personelu, które obecnie znajduje się na 
etapie głosowania końcowego. Zostanie opublikowane w sierpniu. Indywidualna analiza 
ryzyka, którą należy przeprowadzić w ramach oceny w zakresie medycyny pracy, może 
prowadzić do ograniczenia zasobów ludzkich w codziennej pracy pedagogicznej placówki 
dziennej opieki nad dziećmi. Aby uwzględnić tę szczególną sytuację, rozporządzenie w 
sprawie personelu przewiduje ograniczoną czasowo możliwość otwarcia lub odstępstwa od 
obowiązujących standardów. 

  
Dla realizacji wytycznych oznacza to: 
  
·     „Wytyczne dla placówek dziennej opieki nad dziećmi, dotyczące pracy w trybie normalnym w 

ograniczonym zakresie zgodnie z zasadami ochrony przed zakażeniami ze względu na 
pandemię SARS-CoV-2” nie obowiązują od 17 sierpnia 2020 roku. 

·     Należy przestrzegać wytycznych określonych w zezwoleniu na prowadzenie działalności.  
·     Koncepcje pedagogiczne przeznaczone do pracy w trybie normalnym znów mogą być 

realizowane.  
·     Opieka nad dziećmi znów będzie realizowana w zakresie określonym w umowie.  
·     W przypadku, gdy nie będzie możliwości spełnienia minimalnych standardów personalnych w 

placówce dziennej opieki nad dziećmi, tak samo jak w trybie normalnym podmiot prowadzący 
placówkę powinien zgłosić ten fakt we właściwym krajowym urzędzie ds. młodzieży zgodnie z 
§ 47 SGB VIII i opracować rozwiązania pozwalające na utrzymanie działalności opiekuńczej w 
najlepszym możliwym zakresie. Jeśli inne rozwiązanie nie jest możliwe, może dojść do 
ograniczeń w zakresie opieki. 

·     Wszyscy dorośli muszą zachować co najmniej 1,5 metra odstępu między sobą. Dotyczy to 
kontaktów pracowników placówek dziennej opieki nad dziećmi oraz opiekunów między sobą, 
pomiędzy pracownikami lub opiekunami a rodzicami oraz pomiędzy pracownikami i 
opiekunami a osobami zewnętrznym.  

·     W przypadku kontaktów z innymi dorosłymi osobami należy zawsze nosić maseczkę 
zakrywającą usta i nos, jeśli zachowanie dystansu wynoszącego 1,5 metra nie jest możliwe.  

·     Należy w dalszym ciągu zagwarantować możliwość identyfikacji osób w celu śledzenia 
łańcuchów zakażeń.  

·     Należy w dalszym ciągu przestrzegać niezbędnych zasad higieny.  
  

Szczegółowe informacje i zalecenia dostępne są tutaj. 
  
  
Dołączcie do nas w Internecie:  
Twitter: @chancennrw  
Facebook: Chancen NRW  
Instagram: chancen_nrw  
YouTube: Chancen NRW 

https://www.mkffi.nrw/corona-aktuelle-informationen-fuer-die-kindertagesbetreuung
https://twitter.com/chancennrw?lang=de
https://www.facebook.com/ChancenNRW/
https://www.instagram.com/chancen_nrw/
https://www.youtube.com/channel/UCkSkvcG6LFZYqmx0rsg58IQ


  
W przypadku dodatkowych pytań od prasy należy zwracać się do ośrodka prasowego 
Ministerstwa Dzieci, Rodziny, Uchodźców i Integracji, telefon 0211 837-2417. 
  
Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również w Internecie na stronie rządu 
krajowegowww.land.nrw 
  
Informacja o ochronie danych osobowych w odniesieniu do mediów społecznościowych 
 

http://www.land.nrw/
https://www.mkffi.nrw/artikel/datenschutzhinweise

