
PROCEDURA ZAKUPU BEZPIECZNYCH ZABAWEK  

ORAZ ICH MYCIA I DEZYNFEKCJI 

I. WSTĘP 

Przedszkole ma obowiązek minimalizowania ryzyka groźnych dla bezpieczeństwa dzieci i 

pracowników zaniedbań w zakresie dbania o czystość zabawek. Dezynfekcja stanowi 

podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku. Dezynfekcja polega na podjęciu 

czynności, mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz innych przetrwalników. 

Dezynfekowanie zabawek oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów. 

Regularna dezynfekcja zabawek pozwala niwelować zagrożenia związane z 

rozprzestrzenianiem się drobnoustrojów, zagrażających bezpieczeństwu dzieci i personelu. 

 

II. ZAKUP ZABAWEK 

§ 1 

Wybierając zabawki do przedszkola, należy  kierować się przede wszystkim 

bezpieczeństwem dzieci. Przed dokonaniem zakupu należy sprawdzić nie tylko sam produkt, 

ale i wszystkie dołączone do niego instrukcje.  

§ 2 

Każda zabawka, która trafia do przedszkola, musi posiadać znak CE 

(ConformitéEuropéenne), który stanowi deklarację producenta, że zabawka spełnia kryteria 

tzw. dyrektywy zabawkowej. Oznakowanie to wskazuje, że dana zabawka została wykonana 

zgodnie z właściwymi normami.  

§ 3 

Oznakowanie CE umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały na zabawce, 

przytwierdzonej etykiecie lub na opakowaniu. W przypadku małych zabawek lub zabawek 

składających się z małych części oznakowanie CE może być umieszczone na etykiecie, 

załączonej ulotce lub instrukcji.  

§ 4 



Wybieramy zabawki odpowiednie do wieku dziecka – zabawki dla dzieci poniżej trzeciego 

roku życia nie mogą zawierać małych elementów. Wszystkie jej części muszą być trwale 

przymocowane, tak aby maluch żadnej z nich nie połknął, ani nie włożył sobie do nosa czy 

ucha.  

 

 

§ 5 

Wykończenie zabawki – zabawka nie może mieć ostrych krawędzi, luźnych nitek czy słabych 

szwów. Powinna być wykonana z trwałego i odpornego materiału. Nie może pękać po 

uderzeniu czy rozpadać się na drobne elementy.  

§ 6 

Etykiety – tworzywo, z którego zrobiona jest zabawka, nie może zawierać i wydzielać 

szkodliwych substancji. Sprawdzamy skład kupowanych farb i innych akcesoriów 

plastycznych.  

§ 7 

Poziom głośności zabawek mechanicznych – nie kupujemy zabawek, które wydają dźwięki 

zbyt głośne lub drażniące. 

§ 8 

Zabawki wprowadzane do obrotu muszą być oznaczone i zawierać:  

 nazwę towarową lub zarejestrowany znak towarowy, 

 dane kontaktowe producenta (adres),  

 instrukcję użytkowania,  

 informacje dotyczące bezpieczeństwa.  

Informacje te muszą być przedstawione w języku polskim.  

 

III. MYCIE I DEZYNFEKCJA ZABAWEK 

§1 

Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach: 

1. Etap pierwszy: Mycie, czyszczenie, pranie: 



 Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić – powierzchnię zabawki przemyć ciepłą 

wodą z dodatkiem szarego mydła. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca 

– za pomocą małej szczoteczki należy wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate 

powierzchnie 

 Zabawki pluszowe należy regularnie prać (co najmniej raz w tygodniu) 

 Do prania używamy bezzapachowego, bezpiecznego dla dzieci produktu 

 Niektóre zabawki można myć w zmywarce – zabawki twarde, niewielkich rozmiarów 

 

2. Etap drugi: Dezynfekcja 

 Zabawki dezynfekuje się zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci 

 Środków dezynfekujących używa się zgodnie z zaleceniami producenta 

 

IV. DEZYNFEKCJA ZABAWEK 

§1 

Zabawki dezynfekuje się co najmniej raz w tygodniu. 

W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zabawki dezynfekuje się codziennie, po jej 

użyciu.  

§2 

Częstotliwość przeprowadzania dezynfekcji zabawek oraz innych sprzętów i urządzeń 

wykorzystywanych w przedszkolu jest uzależniona od:  

 liczby dzieci,  

 stanu zdrowia dzieci,  

 rodzaju zabawek w przedszkolu,  

 miejsca korzystania z zabawek (plac zabaw, sala zajęć),  

 świadomości dzieci w zakresie higieny.  

 zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego 

 

§ 3 



W  przypadku epidemii choroby przenoszonej drogą kropelkową lub w razie 

korzystania zabawek na zewnątrz, zabawki dezynfekujemy codziennie i/lub po każdym 

użyciu zabawek na zewnątrz. 

 

V. SPOSOBY CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP 

ZABAWEK 

§ 1 

Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane: Czyścić za pomocą wody z mydłem. Upewnić się, 

że zabawka została dokładnie wytarta i osuszona. Następnie przystąpić do etapu dezynfekcji. 

§2 

 Zabawki materiałowe: Wyprać w pralce. Zabawki, których nie można moczyć w wodzie, 

czyścić w taki sposób jak dywany lub tapicerki. Następnie zdezynfekować. 

 

§ 3 

Zabawki elektroniczne: Dokładnie przetrzeć wodą z dodatkiem szarego mydła. Następnie 

zdezynfekować. 

§ 4 

 Zabawki i instrumenty muzyczne: Dokładnie przetrzeć wodą z dodatkiem szarego mydła. 

Następnie zdezynfekować. 

§ 5 

 Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania: Myć i dezynfekować zgodnie z zasadami 

przewidzianymi dla zabawek plastikowych.  

Plastelinę i ciastolinę wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta. 

§ 6 

Kredki: Przecierać chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym. 



§ 7 

Książki: Kurz wycierać suchą ściereczką. Widoczne zabrudzenia okładek przecierać lekko 

zwilżoną ściereczką.  W celu dezynfekcji przetrzeć chusteczką nawilżoną preparatem 

dezynfekującym. 

§ 8 

Nowa zabawka: przed użyciem zachować typową procedurę czyszczenia zabawki.  

 

VI. PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI 

§ 1 

Cechy używanego preparatu: 

 powinien być bezwonny,  

 nie może podrażniać skóry,  

 nie powinien wymagać spłukiwania – w przypadku środka do dezynfekcji,  

 nie może niszczyć powierzchni,  

 powinien posiadać oznaczenie producenta „przeznaczony do zabawek” albo 

„nieszkodliwy dla dzieci”.  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 1 

Za mycie i dezynfekcję zabawek w przedszkolu odpowiada osoba do tego wyznaczona. 

§ 2 

Nadzór nad czynnościami pracowników w zakresie utrzymania czystości zabawek sprawuje 

dyrektor oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. 

§ 3 

Wprowadza się rejestr mycia i dezynfekcji zabawek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

procedury. 



Załącznik nr 1 do Procedury zakupu bezpiecznych zabawek  oraz ich mycia i dezynfekcji 

Data Podjęte 
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