
Procedury postępowania dla rodziców dzieci  

Przedszkola nr 8 „ Pluszowy Misiaczek” 

Na podstawie wytycznych GIS z dnia 25 sierpnia 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 do przydzielonych grup wiekowych  

3. Przedszkole funkcjonuje podzielone na dwie strefy – parter ( gr I,II) , piętro gr III,IV,V) 

4. Dzieci z tych dwóch stref nie będą się łączyć , a będą się łączyć w ramach swoich stref. W miarę                     
możliwości dzieci w poszczególnych strefach będą przebywać w sali z zachowaniem odstępów            

pomiędzy dziećmi z drugiej grupy. 

5. Dzieci do przedszkola wraz z rodzicem wchodzić będą dwoma wejściami – główne wejście dla               
dzieci z grupy III,IV,V i boczne wejście od strony ogrodu dla dzieci z grupy I,II. Odbiór dzieci z tych                   

samych wejść. 

6.Rodzice wchodzący do przedszkola muszą  mieć założoną maseczkę i dezynfekować ręce. 

7. Przyjście i wyjście dziecka do/z przedszkola należy odbić w czytniku . Strefa I odbija się w czytniku                  

znajdującym się  w szatni gr I. 

 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 i ich rodziców min 1,5 m. 

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

4. Do przedszkola z dzieckiem może wejść jeden rodzic , wskazane jest aby po kilku dniach adaptacji                 
dzieci starsze wchodziły do szatni same. Rodzice powinni ograniczyć swój pobyt w przedszkolu do              

minimum. Rodzice grup III,IV,V nie wchodzą do góry  do sal. 

5. Komunikacja między rodzicami a nauczycielami możliwa jest tylko telefoniczna lub mailowa .             

Indywidualne maile nauczycieli są zamieszczone na stronie internetowej. W wyjątkowej sytuacji           
rodzic może porozmawiać z dyrektorem przedszkola lub nauczycielem ( po uprzednim umówieniu się             

telefonicznie) z zachowaniem reżimu społecznego ( maseczka , rękawiczki). 

6 Rodzice wyrażają zgodę pisemnie na pomiar temperatury dziecka w przypadku wystąpienia            

niepokojących objawów chorobowych. 

7. Przy odbiorze dziecka , rodzic wywołuje dziecko przez domofon i czeka na dziecko w szatni przy                 

jego szafce.  

8. Przy większej liczbie niż 2 rodziców i dzieci w szatni kolejne osoby zobowiązane są poczekać na                 

zewnątrz lub w korytarzu. 

 

 



Szczegółowe zasady przebywania dzieci w przedszkolu: 

● Jedną grupę przedszkolną stanowią dzieci w wieku przedszkolnym przydzielone do swojej           

wiekowej grupy 
● Jedną grupę stanowi 25 dzieci , 2 nauczycieli i woźną oddz. w grupie młodszej pomoc               

nauczyciela. 

● Rano i popołudniu dzieci będą się zbierać w salach poszczególnych stref – sala gr I – strefa I i                   
sala gr III strefa II. 

● W miarę możliwości organizacyjnych i częstotliwości schodzenia się dzieci , dzieci z            

poszczególnych grup nie będą się łączyć  
● Dzieci do ogrodu przedszkolnego wychodzić będą rotacyjnie. – strefa I nie styka się ze strefą                

II 

● W ogrodzie dzieci korzystają ze sprzętu stacjonarnego ( mytego codziennie) , i zabawek             
przenośnych , dedykowanych każdej grupie osobno. 

● Dzieci otrzymają 4 posiłki ( śniadanie , II śniadanie , obiad, podwieczorek) wg             
dotychczasowych deklaracji rodziców.  

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

● Wypoczynek poobiedni dla grupy I będzie zorganizowany po konsultacji z rodzicami na            

zebraniu i rozpocznie się około 15 września. 
● 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  

 


