
Organizacja   Przedszkola  nr 1 im Jasia i Małgosi od 1.09.2020r. 

1. Organizacja pracy, ma za zadanie uniemożliwić rozprzestrzenianie się koronawirusa na 

placówce. 

 3. Każda z utworzonych  grup będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali pod opieką 

przydzielonych, tych samych opiekunów.  

4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.  

5. Zaleca się szczególną dbałość o higienę odzieży dziecka (codzienne poddawanie użytej 

odzieży obróbce termicznej – pranie w temperaturze min. 600 C lub prasowanie).  

6. Z sal, w których przebywają grupy usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany, itp). Przybory sportowe 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.  

7. Dziecko nie może zabierać ze sobą do/z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek.  

8. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, także w czasie zajęć.  

9. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.  

10. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:  

1) Przyprowadzanie/ odbieranie dzieci do/z przedszkola jest możliwe tylko w ściśle 

określonych godzinach ustalonych z Dyrektorem wg deklaracji pobytu;   

• Możliwość przyprowadzenia dziecka do placówki jest tylko w godzinach od 600 do 830.  

Następnie drzwi do placówki zostają zamknięte. 

• Odbieranie dzieci z placówki jest możliwe w godzinach: 1300-1700.   Do godz. 1300 

drzwi do placówki są zamknięte. Po odebraniu wszystkich dzieci następuje 

dezynfekcja ciągów komunikacyjnych, sal, zabawek i sprzętów 

2) Rodzice są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka za pomocą 

termometru bezdotykowego jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych;  

3) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola muszą 

posiadać maseczki zakrywające usta, nos i zachować dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m;  

4) Tylko Rodzice nowych dzieci wchodzą  z dziećmi do przedszkola,   z zachowaniem zasady 

- 1 dziecko, 1 rodzice  w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m, przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja 

rąk zaraz po wejściu do budynku). W strefie wejścia do budynku jak i w szatni również 

zachowujemy dystans i rodzic sprawnie przebiera dziecko. Do szatni zostaje wpuszczony 

tylko rodzic dziecka 3 letniego (   nowoprzyjętego ). Pozostali rodzice oddają dziecko w 

odgrodzonej strefie wejścia budynku. Dzieci już uczęszczające do przedszkola same rozbierają 

się i ubierają w szatni, pod nadzorem pracownika przedszkola. Jeśli zajdzie potrzeba ( dużo 



dzieci)– może nastąpić wstrzymanie wejścia do budynku aż do momentu rozluźnienia miejsca 

w szatni. 

5) Odbiór dzieci następuje po uprzednim skorzystaniu przez rodzica z dzwonka umieszczonego 

na frontowej ścianie przedszkola przed głównymi drzwiami lub kontakt telefoniczny. Pomoc 

lub woźna z odpowiedniej grupy jest odpowiedzialna za  przekazanie dziecka w ręce osoby 

odbierającej w strefie wejścia do budynku. 

 5) Dzieci do/z przedszkola są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe; 

rodzice przeprowadzają pogadanki z dziećmi, że panie w przedszkolu będą mieć fartuchy 

ochronne, przyłbice i mogą wyglądać inaczej niż zwykle – by zniwelować strach dziecka przed 

wejściem do przedszkola. 

6) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie, izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola;  

7) Wszelkich środków ochrony osobistej dziecka, rodzica i osoby przyprowadzającej/ 

odbierającej nie wolno zostawiać na terenie przedszkola. 

 11. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka, są oni 

zobowiązani do udostępnienia aktualnych numerów telefonów.  

12. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane  

w odrębnym pomieszczeniu (Izolatorium) oraz niezwłocznie powiadomimy 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.  

13. Dzieci w miarę możliwości będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu  

z zachowaniem zmianowości grup. Sprzęt na placu zabaw będzie dezynfekowany po każdym 

użyciu przez poszczególne grupy.  

14. Nie będą organizowane wyjścia  poza teren przedszkola i ogranicza się przebywanie osób 

trzecich w przedszkolu.  

15. Nauczyciele i pomoce zobowiązani są do regularnego przypominania dzieciom  

o podstawowych zasadach higieny. Zwracanie szczególnej uwagi na unikanie dotykania oczu, 

nosa, ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawania ręki na przywitanie, zasłaniania 

twarzy zgiętym łokciem podczas kichania i kasłania. 

 


