
ZASADY DLA RODZICÓW  

DOTYCZĄCE UCZĘSZCZANIA DZIECKA  

DO PRZEDSZKOLA NR 5 W SZAMOTUŁACH 

 

1. Rodzicu, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, rodziców oraz pracowników 

przedszkola prosimy: 

a) Do przedszkola przyprowadzamy tylko dziecko zdrowe; 

b) Dziecko może przyprowadzić/odebrać wyłącznie osoba zdrowa, najlepiej 

zawsze ta sama; nie zaleca się przyprowadzania i odbierania dzieci przez osoby 

powyżej 60. roku życia; 

c) W przypadku, gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie – dziecko nie może 

uczęszczać do przedszkola; 

d) W drodze do/z przedszkola zapewnić dziecku (od 4. roku życia) maseczkę lub 

inną osłonę nosa i ust; 

e) W razie pilnej potrzeby kontaktu przedszkola z rodzicem (w sprawie dziecka) 

prosimy nosić przy sobie telefon i odbierać połączenia (prosimy o zapisanie 

numeru przedszkola – 61 292 1440); 

f) Przypominać swojemu dziecku podstawowe zasady higieny oraz samemu                     

je stosować, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację i naśladownictwo; 

g) Zwracać uwagę aby: 

- nie podawać ręki na powitanie 

- unikać dotykania ust, nosa i oczu 

- dokładnie myć ręce 

- zasłaniać usta i nos łokciem przy kichaniu czy kasłaniu 

- wytłumaczyć dziecku, aby nie zabierało do przedszkola żadnych przedmiotów, 

kocyków, zabawek; 

- przestrzegać godzin przyprowadzania dzieci (6:30 – 8:00) i odbioru (13 i od 

14:30 do 16:30). 

 

2. Zapoznaj się z zasadami funkcjonowania przedszkola: 

a) Do przedszkola przychodzimy lub przyjeżdżamy i udajemy się do drzwi wejściowych 

bocznych w maseczce, a rodzice dodatkowo w rękawiczkach; 

b) Przed drzwiami – czekając na wejście dziecka do przedszkola – zachowujemy odległość 

2 metrów; 

c) Nie wchodzimy na teren przedszkola – dziecko przekazujemy opiekunowi i odbieramy 

również w tym samym wejściu; 

d) Podczas przyprowadzania dziecka przekazujemy opiekunowi krótką informację na 

temat stanu zdrowia; opiekun mierzy dziecku temperaturę (dziecko z temperaturą 

powyżej 370 C nie może pozostać w przedszkolu), zdejmujemy dziecku maseczkę (lub 

inne zabezpieczenie  twarzy); 

e) Jeżeli chcemy wejść na teren przedszkola w pilnej sprawie, wchodzimy wejściem 

głównym, wcześniej dezynfekując dłonie płynem dezynfekującym. 

 



 

3. Rodzicu, chcemy, abyś wiedział, że: 

a) W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust (dzieci i personel), ale można 

to robić; 

b) Dzieci przebywają w grupach (ok. 12 dzieci+nauczyciel+woźna); 

c) Prowadzi się zajęcia opiekuńcze oraz według uznania nauczyciela również 

dydaktyczne(oprócz języka angielskiego – tylko zdalnie) 

d) Dzieci będą korzystać z 3 posiłków z zachowaniem szczególnych zasad higieny; jedno 

dziecko przy stoliku, dopuszcza się siedzenie przy stoliku rodzeństwa. W przypadku 

wolnych sal dzieci będą spożywały posiłki w odrębnej sali. 

e) Dzieci nie mogą przynosić jedzenia z domu; 

f) Dzieci będą korzystać z placu zabaw, ale tylko z tych sprzętów, które można czyścić                    

z użyciem detergentu – pozostałe sprzęty będą zabezpieczone w sposób 

uniemożliwiający korzystanie z nich przez dzieci; 

g) Wyjście do ogrodu będzie zmianowe, ze względu na to, że grupy dzieci nie mogą się        

ze sobą spotykać; 

h) Na każdej Sali dzieci będą przebywać w godzinach 6:30 – 16:30. 

i) Sale będą wietrzone co godzinę, w czasie nieobecności dzieci w Sali, a także w czasie 

przebywania dzieci w Sali, jeżeli będzie taka potrzeba; 

j) Codziennie dezynfekujemy klamki, włączniki światła, uchwyty, stoły, krzesła, szafk i 

oraz zabawki używane przez dzieci; 

k) Regularnie i częściej niż dotychczas będą dezynfekowane łazienki; 

l) W salach usunięte zostały wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

zdezynfekować (pluszowe zabawki, szmaciane lalki, poduszki, materiałowe wózki, 

materiałowe przybory do ćwiczeń itp.) 

 

4. W przypadku podejrzenia zakażenia  koronawirusem: 

a) Natychmiast wprowadzimy opracowane specjalnie w tym celu procedury m.in.: 

- odizolowanie osoby podejrzanej w specjalnie przygotowanym do tego poieszczeniu; 

- powiadomienie odpowiednich instytucji (organ prowadzący, stacja sanitarno – 

epidemiologiczna, służby medyczne) 

b) natychmiast powiadomimy o tym rodziców 

 

Numer do natychmiastowego kontaktu………………………………………………… 

Imię i nazwisko odbiorcy …………………………………………………………….... 

c) w takiej sytuacji będzie konieczny pilny /natychmiastowy odbiór dziecka z przedszkola. 

5. Zobowiązania rodziców/prawnych opiekunów 

1) Przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania wyżej wymienionych 

zaleceń. 

2) Oświadczam, że jestem świadoma/y zagrożenia oraz ciążącej na mnie 

odpowiedzialności za podjętą decyzję przyprowadzania dziecka do przedszkola                           

w obecnym czasie zagrożenia epidemicznego. 

3) Oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurami postepowania na wypadek 

stwierdzenia podejrzenia zakażenia wirusem u dziecka, pracownika oraz rodzica/innego 

członka rodziny dziecka. 



4) Oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurami wewnętrznymi przedszkola, 

dotyczącymi bezpieczeństwa, przyprowadzania i odbierania dziecka oraz przebywania 

dziecka w ogrodzie/placu zabaw.  

5) Oświadczam, że według mojej wiedzy dziecko nie ma (nie miało) kontaktu z osobą 

chorą na COVID-19, przebywającą na kwarantannie, ani też znajdującą się pod 

nadzorem epidemiologicznym. 

6) Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przy wejściu do przedszkola                       

i podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz w przypadku zaistnienia niepokojących 

objawów chorobowych. 

7) Oświadczam, że obecnie jestem zatrudniona w: 

…………………………………………………………………………………………. 

   (zakład pracy matki, adres, telefon) 

i wykonuję pracę poza miejscem zamieszkania (nie zdalnie) 

Podpis matki……………………………………………………………………………. 

8) Oświadczam, że obecnie jestem zatrudniony w: 

………………………………………………………………………………………..... 

(zakład pracy, adres, telefon) 

i wykonuję pracę poza miejscem zamieszkania (nie zdalnie) 

Podpis ojca ……………………………………………………………………………. 


