
Regulamin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach 

w  okresie pandemii koronawirusa COVID-19 
 

 Rodzice bądź osoby do tego upoważnione przyprowadzają dziecko  pod drzwi przedszkola, gdzie odbiera 

je nauczyciel/osoba upoważniona i zabiera do szatni( dotyczy tych  dzieci które kontynuują edukację                      

w naszym przedszkolu). 

 

 W przypadku odbywania przez dziecko trudnego  okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun                

za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności(osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie odległości ). 

 

 Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 

 

 Wszystkie otwarte uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i osób trzecich zostają zawieszone 

przez dyrektora palcówki do odwołania. 

 

 W wyjątkowych sytuacjach rodzice /opiekunowie  mogą wejść do przedszkola  z zachowaniem zasady-             

1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi  2m przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności. 

 

 Przy rodzicach bądź osobie upoważnionej, dziecku mierzona jest temperatura ciała termometrem 

bezdotykowym. 

 

 Do przedszkola przyprowadzamy wyłącznie dzieci zdrowe ( bez kaszlu, kataru, kaszlu i kataru 

alergicznego, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną .) 

 

 W przypadku, gdy więcej rodziców jednocześnie przyprowadza bądź odbiera dziecko, czekają przed 

drzwiami na chodniku zachowując odległość między sobą 2 m (linie wyznaczone na chodniku). 

 

 W szatni może przebywać jeden wychowawca i maksymalnie dwoje dzieci (wyjątek rodzeństwa powyżej 

2 osób) oraz rodzic dziecka w okresie adaptacyjnym. 

 

 Po zostawieniu w szatni odzieży wierzchniej dziecka, myje ono dokładnie ręce wg plakatów zawieszonych 

w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych dotyczących zasad prawidłowego mycia rąk lub dokonuje 

dezynfekcji rąk wg instrukcji przy dozowniku.  

 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami /opiekunami dziecka(prosimy odbierać               

i nie lekceważyć każdego telefonu  z  naszej placówki przedszkolnej). 

 

 Dzieci nie przynoszą do przedszkola swoich zabawek i innych przedmiotów z domu. 

 

 Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu objęte jest stałym dozorem i opieką nauczyciela                                

lub upoważnionego pracownika przedszkola. Do grupy przypisani są  Ci sami opiekunowie.  

 

 Zajęcia opiekuńcze i dydaktyczne w danej grupie są organizowane zawsze w tej samej sali.  

 



 Sala, w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw w zajęciach , 

a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć.  

 

 Dzieci przebywające w salach zachowują miedzy sobą odległość (monitoruje to nauczyciel). 

 

 Z sali, w której przebywa grupa, zostaną  usunięte  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować. 

 

 Zabawki pozostające w salach są systematycznie dezynfekowane i odkażane dla bezpieczeństwa dzieci.  

 

 Dzieci w ciągu dnia często myją i dezynfekują ręce pod okiem nauczyciela w celu zachowania 

bezpieczeństwa i higieny. 

 

 Podczas posiłków i zajęć dzieci siedzą zachowując między sobą i nauczycielem bezpieczne odległości. 

 

 Nie wolno opuszczać terenu placówki w celach organizowania wycieczek, spacerów. 

 

 Dzieci mogą przebywać w ogrodzie przedszkolnym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa (zachowanie 

bezpiecznej odległości ; grupy przedszkolne wychodzą w różnych godzinach czasowych ) 

 

 Po opuszczeniu placu zabaw wszystkie sprzęty terenowe w ogrodzie przedszkolnym zostają 

zdezynfekowane. 

 

 Sale zabaw, toalety są systematycznie wietrzone (co najmniej raz na godzinę). 

 

 Stałej dezynfekcji podlegają klamki, włączniki światła, blaty stołów, krzesła i inne powierzchnie,                       

z którymi mają do czynienia dzieci i inni pracownicy. 

 

 W przedszkolu jest wyznaczone pomieszczenie, w którym będzie można odizolować dziecko w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

 

 W razie wystąpienia takich objawów nauczyciel niezwłocznie informuje o tym dyrektora i rodzica/osobę 

upoważnioną  który odbiera dziecko z przedszkola . 

 

 Dzieci jedzą posiłki w jadalni o wyznaczonych godzinach , każda z grup    osobno; naczynia wielorazowe              

i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem     detergentu w temperaturze min.60 st. lub je wyparzać. 

 

 Prowadzić się  będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach                    

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.   
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