
Procedury postępowania dla rodziców dzieci  

Przedszkola nr 8 „ Pluszowy Misiaczek” 

Na podstawie wytycznych GIS z dnia 4 maja 2020r. i procedur opracowanych dla Przedszkola nr 8                
Pluszowy Misiaczek przedstawiam Państwu wyciąg z procedur postępowania obowiązujących w          
naszym Przedszkolu : 

1.Przedszkole będzie otwarte w godzinach 6.30-17.00 

2.Dzieci do przedszkola będą przyjmowane wg wypełnionych ankiet w dniu 13.05.2020 a następne             
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznie lub mailowo zapotrzebowania na opiekę przedszkolną          
dyrektorowi . W celu zachowania procedur dyrektor ustali dzień od którego dziecko może             
uczęszczać do przedszkola. 

3. Rodzice przy przyjęciu dziecka do przedszkola składają oświadczenie ( załącznik nr 1) 

 Reżim sanitarny obowiązuje  rodziców , dzieci i pracowników. 

1.Zdrowi rodzice /opiekunowie przyprowadzają zdrowe dzieci do przedszkola 

2.Rodzice /opiekunowie mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i            
innych dzieci min 2 m. 

3. Rodzice wchodzą z dzieckiem tylko do przedsionka budynku przedszkola, gdzie dziecko odbiera             
wyznaczony przez dyrektora pracownik i odprowadza dziecko do szatni ,a następnie dopilnowuje aby             
dziecko umyło ręce i odprowadza dziecko do sali. Rodzice  mają obowiązek zasłaniania ust i nosa. 

4. Komunikacja z rodzicami dzieci możliwa jest tylko telefoniczna lub mailowa . Indywidualne maile              
nauczycieli zostaną zamieszczone na stronie internetowej. W wyjątkowej sytuacji rodzic może           
porozmawiać z dyrektorem przedszkola z zachowaniem reżimu społecznego ( maseczka ,           
rękawiczki). 

5 Rodzice wyrażają zgodę pisemnie na pomiar temperatury dziecka w przypadku wystąpienia            
niepokojących objawów chorobowych. 

6.Jeżeli zaistnieje konieczność wejścia do szatni rodzica, ( dziecko płacze, nie chce wejść) rodzic              
zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk lub założenia rękawiczek oraz założenia maseczki.           
Rodzice mogą w tym wypadku wejść do szatni pojedynczo( 1 rodzic , 1 dziecko) 

7. Przy odbiorze dziecka , rodzic wywołuje dziecko przez domofon i czeka przed drzwiami na               
dziecko przyprowadzone przez woźną oddziałową .  

Szczegółowe zasady przebywania dzieci w przedszkolu: 

● Jedną grupę przedszkolną stanowią dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat przychodzące           
kolejno do przedszkola. 

● Jedną grupę stanowi 12 dzieci , 2 nauczycieli i woźną oddzi w grupie młodszej pomoc               
nauczyciela. 

● Jedna grupa przebywa tylko w jednej wyznaczonej sali od momentu przyjścia do momentu              
wyjścia z przedszkola . 

● Kolejną grupę przedszkolną tworzymy gdy w pierwszej grupie liczba dzieci osiągnie 12. 
● Dzieci przebywające w przedszkolu nie stykają się z dziećmi innej grupy , a do ogrodu                

przedszkolnego wychodzić będą rotacyjnie. 



● W ogrodzie dzieci nie będą korzystały ze sprzętu stacjonarnego , a tylko zabawek             
przenośnych , dedykowanych każdej grupie osobno. 

● Dzieci otrzymają 4 posiłki ( śniadanie , II śniadanie , obiad, podwieczorek) wg             
dotychczasowych deklaracji rodziców. Przy stolikach dzieci będą siedziały z zachowanie          
odstępów ( 3 dzieci przy stoliku), 

● Posiłki będą podawane w sali przedszkolnej przy zachowaniu warunków higienicznych .Blaty           
stołów i krzesła będą dezynfekowane przed i po posiłkach.  

●  Nie będzie wypoczynku poobiedniego dla dzieci młodszych. 
● Dzieci będą myły ręce kilkakrotnie w ciągu dnia zgodnie z zasadami higieny i              

epidemiologicznymi pod nadzorem nauczyciela. 
●  Dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek z domu. Proszę sprawdzać kieszenie dzieci. 
● Zabawki znajdujące się w salach nadają się do częstej dezynfekcji ( nie ma pluszaków, lalek ,                 

ubranek, poduszek itp.) Dezynfekcja zabawek będzie odbywać się codziennie. W miarę           
możliwości w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu w ciągu dnia zabawki będą wymienione na              
inne zdezynfekowane. 

k) Rodzicu przygotuj dziecko do nowych warunków w przedszkolu: 

- wytłumacz ,że się nie witamy , nie przytulamy zarówno z dziećmi jak i pracownikami przedszkola, 

-wytłumacz ,że ręce należy myć często i dokładnie, oraz dokładnie wycierać w jednorazowe             
ręczniki. 

-zgłoś nauczycielowi  ewentualną zmianę numeru telefonu i zawsze odbieraj telefon z przedszkola. 

-obserwuj naszą stronę internetową , tam będą aktualne komunikaty. 

Dziękuję  

Violetta Ilnicka i cały personel Przedszkola nr 8  

 


