PROCEDURY POBYTU DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
W ZWIĄZKU Z COVID-19
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARDNIE
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w
sprawie
czasowego
ograniczenia
funkcjonowania
jednostek
systemu
oświaty
w
związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1389
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1394
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1386
4. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja, wydane na podstawie art. 8a ust. 5pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Państwowej
Inspekcji
Sanitarnej
(Dz.
U.
z
2019
r.
poz.
59,
oraz
z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

1. Dzieci do oddziału przedszkolnego należy przyprowadzać i odbierać w wyznaczonych
godzinach, ustalonych przez Dyrektora, po zebraniu od rodziców deklaracji w sprawie
określenia dziennej liczby godzin pobytu dziecka w placówce. O jakimkolwiek
opóźnieniu lub wcześniejszym odbiorze należy poinformować opiekuna grupy.
2. Rodzic, przyprowadzając i odbierając dziecko z oddziału przedszkolnego, korzysta z
wejścia F (wejście od strony boiska „Orlik”). Wchodząc do przedsionka przy wejściu
musi mieć założoną maseczkę, zdezynfekować ręce oraz zachować dystans społeczny
wynoszący min. 1,5 m w odniesieniu do pracowników oddziału przedszkolnego, innych
dzieci i ich rodziców. Rodzic nie wchodzi na teren placówki.
3. Podczas przyprowadzania rodzic ogranicza czas przebywania z dzieckiem do minimum
tak, by umożliwić sprawne przyprowadzanie i odbieranie dzieci przez pozostałych
rodziców.
4. Aby odebrać dziecko, należy zadzwonić domofonem umieszczonym przy wejściu.
5. Dziecko odbierane od rodzica i wyprowadzane z placówki jest przez wyznaczonego w
tym celu pracownika szkoły.
6. Rodzic zobowiązany jest wyrazić zgodę na pomiar temperatury (zał. nr 1). Jeżeli
zaistnieje konieczność pomiaru temperatury w tym celu zostanie wykorzystany
termometr bezdotykowy.
7. Dzieci do placówki nie wnoszą żadnych przedmiotów, w tym zabawek, przyniesionych z
domu.
8. Dzieci do oddziału przedszkolnego są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe.
9. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
10. Jeśli dziecko podczas pobytu w oddziale przedszkolnym przejawia objawy choroby
należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) z zapewnieniem
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minimum 2m odległości od opiekuna. Rodzic, po telefonie od nauczyciela, ma
obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko.
11. Rodzic, zobowiązany jest uaktualnić numer telefonu lub podać alternatywny sposób
kontaktu zapewniający szybką komunikację.
12. W przypadku stwierdzenia symptomów chorobowych u dziecka i odebraniu go przez
rodzica z placówki wskazana jest wizyta u lekarza. Jeżeli objawy dziecka ustąpią w
krótkim czasie (do 7 dni) i rodzic zadecyduje o powrocie dziecka do przedszkola, należy
przedstawić zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia dziecka.
13. W przypadku nieodebrania dziecka bądź braku możliwości skontaktowania się
z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru nauczyciel zawiadomi właściwe
organy służby zdrowia.
14. W sytuacji przebywania na kwarantannie lub w izolacji kogokolwiek z domowników,
obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola.
15. Rodzic, dla dziecka powyżej 4 roku życia, zobowiązany jest zapewnić maseczkę w
czasie dojazdu do szkoły i w drodze powrotnej do domu.
16. Dzieci dezynfekują ręce po przyjściu do placówki, po każdej aktywności i przed każdym
posiłkiem. Dezynfekuję dłoni dziecka dokonuje się pod bieżącą ciepłą wodą z mydłem,
zgodnie z instrukcją mycia rąk, która umieszczona jest przy umywalkach.
17. Dzieci przebywają w wyznaczonej stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę jest
wietrzona. Powierzchnie sal przedszkolnych spełniają wytyczne GIS i nie są mniejsze
niż 1,5m2 na dziecko.
18. Z sali, w której będą przebywać dzieci, zostały usunięte zabawki, przedmioty, sprzęty,
których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (takich jak np. pluszowe
zabawki). Przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze, itp. po każdorazowym użyciu
będą podlegać dezynfekcji.
19. Poszczególne grupy będą spożywały posiłki oraz przebywały na dworze w różnych
godzinach wg harmonogramu ustalonego wspólnie przez wychowawców grup.
Harmonogram ten może być modyfikowany w zależności od potrzeb.
20. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do szkoły, będzie czyszczony z użyciem
detergentów po każdej grupie.
21. Osoby trzecie mogą przebywać w placówce tylko w uzasadnionych przypadkach przy
zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe,
dezynfekcja rąk.
22. Pomieszczenia przedszkolne będą na bieżąco dezynfekowane zgodnie z zaleceniami
producenta środka do dezynfekcji. Fakt dokonania dezynfekcji zostanie odnotowany w
rejestrze mycia i dezynfekcji pomieszczenia.
23. Dystrybutor wody obsługuje wychowawca lub osoba przez niego wyznaczona.

Załączniki
Zał. nr 1 – Zgoda na pomiar temperatury
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