
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w szczególnych warunkach . 

 

Dnia 1 września nasze przedszkole rozpocznie pracę w innych niż do tej pory warunkach, 

spowodowanych pandemią Covid19. 

Prosimy Rodziców aby przyprowadzając dziecko do przedszkola przestrzegali podstawowych 

zaleceń GIS, który przypominamy: 

1.Zawsze przyprowadzamy do przedszkola dziecko zdrowe, bez oznak choroby takich jak: 

gorączka, katar, kaszel, zaczerwienienie gałek ocznych wskazujące na zapalenia spojówek. 

2. W miarę możliwości prosimy rodziców o niewchodzenie do przedszkola, jeżeli dziecko nie 

potrzebuje wsparcia rodziców podczas rozstania. 

3. Jedno dziecko przyprowadza tylko jeden opiekun. Rodzeństwa z jednym opiekunem. 

4. Jeżeli opiekun wchodzi z dzieckiem do przedszkola, musi mieć osłonięte maseczką usta i 

nos oraz po wejściu musi zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym. Dziecko przed 

wejściem do sali przedszkolnej  dokładnie myje ręce w łazience. 

5. Przy drzwiach jest mierzona temperatura dziecku. Jeżeli dziecko ma temperaturę 37 

stopni i więcej nie zostanie w tym dniu przyjęte do przedszkola. Po powrocie do zdrowia 

rodzic przedstawia zaświadczenie lekarskie w przedszkolu o tym, że dziecko jest zdrowe. 

6. W ciągu dnia mierzona jest dziecku temperatura i obserwowane są ewentualne oznaki 

choroby, jeżeli wystąpi temperatura 37 stopni i więcej oraz oznaki choroby (katar, kaszel, 

zaczerwienienie gałek ocznych) nauczyciel samodzielnie  może podjąć decyzję o izolacji 

dziecka od grupy i zawiadomieniu rodziców o konieczności natychmiastowego odebrania 

dziecka z przedszkola w możliwie najszybszym terminie. 

7. Dziecko nie przynosi ze sobą żadnych zabawek z domu oraz żadnych napojów. W 

przedszkolu zostały usunięte dywany oraz zabawki trudne do dezynfekcji, dzieci podczas 

zajęć i zabawa mają swoje własne siedziska, które są codziennie dezynfekowane. Dzieci 

korzystają też z własnych kubków do picia wody w ciągu dnia pod nadzorem nauczyciela. 

8. W tym roku szkolnym prosimy o zaopatrzenie dzieci we własne przybory papiernicze, 

których zestaw podany zostanie  w pierwszych dnia pobytu dziecka w przedszkolu.  

9. W tym roku szkolnym nie organizujemy zebrań w grupach II, III i IV. Jeżeli rodzice z tych 

grup chcą skonsultować się z wychowawcą powinni zgłosić to telefonicznie i umówić się na 

konkretny termin. Jeżeli nie ma istotnych powodów kontaktu osobistego z nauczycielami 

prosimy o rozmowy telefoniczne z nauczycielami lub dyrektorem przedszkola. 



10. W tym roku szkolnym dnia 3 września 2020 o godzinie 16.00  planujemy jedynie zebranie 

dla rodziców dzieci nowych, które uczęszczać będą do przedszkola pierwszy rok, w celu 

zapoznania się z zasadami funkcjonowania przedszkola, zadaniami i rolą rodziców we 

współpracy z przedszkolem. 

11. Możliwe jest przyprowadzenie dziecka do przedszkola w godzinach od 6.00 do 8.00, w 

tych godzinach osoba dyżurująca w szatni może dopilnować wyznaczonych procedur. W 

każdej szatni może przebywać maksymalnie 8 osób czyli 4 pary dziecko+ rodzić, może to 

wydłużyć czas oczekiwania na wejście do przedszkola. Prosimy o przestrzeganie 

punktualności. 

12. Odbieranie dzieci z przedszkola możliwe w godzinach: 12.30-13.30 – dzieci zapisane na 

dwa posiłki oraz 14.30- 16.00 – dzieci zapisane na pobyt całodniowy. Rodzic powinien 

poczekać na dziecko na zewnątrz. Dzieci zostaną przygotowane do wyjścia z przedszkola 

przez osobę dyżurującą w szatni. 

13. Wszystkie bieżące informacje oraz konieczne do wypełnienia oświadczenia rodziców 

będziemy przekazywać na bieżąco w wersji papierowej. Zwracane do przedszkola 

dokumenty wypełnione przez rodziców będą składane na okres 3 dni w skrzynce 

kontaktowej aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. 

14. Nasze przedszkole spełnia warunki dotyczące powierzchni przypadającej na 1 dziecko – 

2,5m. 

15. Prosimy o odpowiedzialne stosowanie się do wydanych obostrzeń i przestrzeganie 

przedstawionych powyżej zasad abyśmy mogli współpracować cały rok szkolny bez 

konieczności zawieszenia pracy całego przedszkola lub poszczególnych grup.  Decyzję o 

zawieszeniu pracy przedszkola lub poszczególnych grup podejmuje dyrektor przedszkola 

wraz z inspektorem sanepidu w przepadku wystąpienia zakażenia wśród dzieci lub  ich 

rodzin, pracowników lub rodzin pracowników.     

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z przedszkolem. Adresy 

mailowe przedszkola podane są na naszej stronie internetowej. 

Wirus jest i poważnie zagraża nam wszystkim!!! 


