
REGULAMIN  FUNKCJONOWANIA  PRZEDSZKOLA
„KRASNAL HAŁABAŁA” W KAŹMIERZU

 W  ROKU  szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna::

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  sierpnia  2020  r.  w  sprawie  czasowego  ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2020 r. poz.1389) 
Wytyczne przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia  25 sierpnia 2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

1. Przedszkole czynne w godzinach    6.00 – 17.00.

2. W jednej sali może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

3. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

4. Do danej grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci  sami nauczyciele.

5. Dziecko od rodziców odbiera pomoc nauczyciela i przyprowadza do sali. 

6. Po wejściu do sali  dziecko dezynfekuje  ręce mydłem  i wodą.

7..Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe.

8. Jeżeli dziecko jest alergikiem rodzic zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie od lekarza.

9.  Jeżeli  w  domu  przebywa  osoba  na  kwarantannie  lub  izolacji  w  warunkach  domowych  nie  wolno
przyprowadzać dziecka do przedszkola

10. W sali, w której przebywa grupa   pozostawione są tylko zabawki które można dezynfekować.   

11  Z  sali  usunięte  zostały  dywany.   Zastąpiono  je  materacami,  kostkami  piankowymi,  które  można
dezynfekować.                                                                    

12. Dzieci  korzystają  z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i
z miejsc wskazanych przez nauczyciela .

13. Dziecko nie przynosi do przedszkola i nie zabiera  z przedszkola żadnych przedmiotów (np.: zabawek,
kartek, słodyczy z okazji urodzin itp.)

14 .Rodzice/  opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola muszą zachować dystans
w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszącym min 2 m.

15.Rodzice/  opiekunowie  przyprowadzając  i  odbierając  dziecko   wchodzą  na  teren  placówki  w
wyznaczonych miejscach. 

16.Rodzic/prawny  opiekun   zobowiązany   jest  przekazać  aktualny  numer  telefonu  w  celu  szybkiej
komunikacji  z dyrektorem.

17.Rodzic wyraża zgodę na mierzenie temperatury ciała dziecka:



   -podczas pobytu w przedszkolu jeśli wystąpią niepokojące objawy chorobowe.

18.Jeżeli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy chorobowe opiekun  natychmiast je  odizoluje, a
rodzice/ opiekunowie będą niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

19.  W przypadku  wystąpienia  niepokojących  objawów chorobowych  u  dziecka  po  powrocie  do  domu,
rodzic jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki   (tel.  605 055 938).

20. W przedszkolu obowiązują procedury: 

 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID
– 19  - załącznik nr 1

 Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVIT – 19 wśród dzieci, 
       rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych zajęć w Przedszkolu  
       „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu - załącznik nr 2

Regulamin obowiązuje od 01.09.2020r

 

 



WYTYCZNE DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W
SZKOLE PODSTAWOWEJ I NNYCH FORM WYCHOWANIA

PRZEDSZKOLNEGO

RODZICU,

 Aby zapewnić dziecku odpowiednią  opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu, 
przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

 Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz 
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i innych przedmiotów.
 Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.

 Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa, ust, często myć  ręce wodą 
           z mydłem i nie podawać ręki na powitanie

 Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 
kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez 
obserwację dobrego przykładu

 

                                                                                                          


