
PROCEDURY PRZYPROWADZANIA, ODBIORU ORAZ POBYTU DZIECKA  

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „FAUSTYNKA” 

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OD 1.09.2021  

 

1. Placówka czynna jest w godzinach od 6.30 do 16.30.  

2. Dzieci należy przyprowadzić od 6.30 do godz. 8.15, (wg wyznaczonych grup) a odebrać do 

16.30.  

3. Ze względu na obostrzenia wynikające z reżimu sanitarnego należy bezwzględnie 1.09.2021r. 

przyprowadzając dzieci do Niepublicznego Przedszkola „FAUSTYNKA” złożyć u 

nauczycielek/pomocy nauczycieli wypełnione i podpisane oświadczenie rodziców dziecka 

przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 w Niepublicznym Przedszkolu „FAUSTYNKA” 

Oświadczenie obowiązuje również rodziców dzieci przyjmowanych do placówki w ciągu roku 

szkolnego.  

4. Dziecku mierzona jest temperatura termometrem bezdotykowym przed wejściem do 

przedszkola oraz przy odbiorze dziecka. 

5. Przyprowadzone dzieci powinny być zdrowe - bez objawów chorobowych, sugerujących  

infekcje dróg oddechowych. 

6. Jeśli zaistnieje podejrzenie, że dziecko jest chore – nie zostanie przyjęte do placówki. Rodzic 

zostanie poproszony o zabranie dziecka do domu. 

7. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.  

8. W przypadku zakażenia dziecka SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na COVID- 19 po  

otrzymaniu dodatniego wyniku badania, rodzice niezwłocznie powiadamiają dyrektora  

przedszkola o zakażeniu dziecka.  

9. Rodzice powinni zachować dystans społeczny między sobą oraz pracownikami przedszkola  

w każdej przestrzeni przedszkola wynoszący min. 1,5 m.  

10. W przypadku wejścia rodzica do szatni obowiązują zasady reżimu sanitarnego (osłona ust  

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

11. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola, w przypadku 

wystąpienia u niego niepokojących objawów, zgłoszonych telefonicznie przez pracownika 

placówki.  

12. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania procedur bezpieczeństwa w trakcie Pandemii 

COVID-19 obowiązujące w przedszkolu.  

13. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.  

14. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane tylko przez rodzica lub osobę pełnoletnią  

i upoważnioną. 

15. W placówce ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.  



16. Rodzice zobowiązują się przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny osobistej,  

mycia rąk po wejściu do przedszkola oraz po wyjściu z toalety, przed i po posiłku oraz po 

przyjściu z placu zabaw.  

17. Rodzice powinni przypominać swojemu dziecku, że będąc w przedszkolu powinien stosować 

się do zasad wyznaczonych przez nauczyciela. 

18. Dzieci nie zabierają ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub  

zabawek.  

19. Dziecko własne książki, zeszyty przechowuje w sali w indywidualnych półkach. 

 

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

 

1. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.  

2. Dziecko regularnie myje ręce, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety.  

3. W przedszkolu organizowana jest praca, która w miarę możliwości ograniczy gromadzenie  

się ze sobą poszczególnych grup dzieci.  

4. W salach poza dziećmi przebywają nauczyciele oraz pomoc nauczyciela 

5. Dzieci spożywają posiłki w miejscach do tego przeznaczonych 

6. Stoliki, krzesełka, toalety, ciągi komunikacyjne, szatnie i zabawki są dezynfekowane  

bezpiecznymi dla dzieci środkami dezynfekującymi przez personel przedszkola w trakcie  

pobytu dziecka w placówce i po jego wyjściu.  

7. W sali, w której przebywa dziecko są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można  

skutecznie uprać lub dezynfekować.  

8. Po przyjściu dziecka do przedszkola mierzona jest temperatura, w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych dziecku zostanie ponownie zmierzona temperatura.  

9. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby będzie odizolowane w odrębnym 

pomieszczeniu (izolatka) a rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego 

odebrania dziecka z przedszkola.  

10. Personel opiekujący się dziećmi jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej- 

jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy.  

11. Nauczyciel/pomoc nauczyciela wietrzy pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia  

12. Po zakończeniu zajęć przedszkolnych pomieszczenia w placówce są sprzątane  

i dezynfekowane. 


