
REGULAMIN PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie 

Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi  

w okresie epidemii COVID-19 

 

 

1. Każda grupa dzieci przebywa w miarę możliwości organizacyjnych w wyznaczonej dla niej, stałej 

sali. 

2. Do grup w miarę możliwości organizacyjnych przyporządkowani są stali opiekunowie. 

3. W sali, w której przebywają dzieci znajdują się wyłącznie przedmioty i sprzęty, które można 

skutecznie uprać lub zdezynfekować. 

4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola żadnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

5. Dzieci nie korzystają z artykułów do higieny jamy ustnej podczas pobytu w przedszkolu. 

6. Sale są systematycznie wietrzone (raz na godzinę). 

7. Przy przyjmowaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola obowiązuje następująca procedura: 

7.1. w budynku przy ul. Szkolnej 50: 

a) Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko może wejść jedynie do przestrzeni wspólnej 

budynku. Przestrzenią wspólną budynku jest przedsionek i szatnia. W przedsionku oraz szatni 

może przebywać rodzic z dzieckiem z zachowaniem odstępu 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem. 

b) Osoba przyprowadzająca dziecko przekazuje je opiekunowi czekającemu w holu na dzieci do 

godziny 8:15, po tym czasie należy użyć domofonu i zawiadomić odpowiedniego opiekuna w grupie 

dziecka o jego przybyciu. Opiekun uda się do holu i odbierze dziecko od rodzica. 

c) Odbierając dziecko należy zadzwonić domofonem do odpowiedniej grupy i poinformować o chęci 

odbioru dziecka. Opiekun przyprowadzi dziecko do holu.  

7.2. w budynku przy ul. Sportowej 15: 

a) Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko może wejść jedynie do przestrzeni wspólnej 

budynku. Przestrzenią wspólną budynku jest przedsionek oraz hol. W przedsionku i holu mogą 

przebywać rodzic z dzieckiem z zachowaniem odstępu 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem.   

b) Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko z budynku powinna za pomocą dzwonka 

znajdującego się w przedsionku budynku poinformować o przyprowadzeniu lub zamiarze odbioru 

dziecka. Jeden z opiekunów w grupie powinien udać się do holu i odebrać dziecko lub 

przyprowadzić tam dziecko.  

8. Rodzic jest zobowiązany do zarejestrowania przyjścia i wyjścia dziecka  za pomocą odbicia karty 

w czytniku elektronicznego systemu Jammik. 

9. Dzieci  korzystają w miarę możliwości z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu 

wymaganej odległości od osób trzecich.  



10. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni przedszkola 

wynoszący minimum 1,5 m. 

11. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi. 

12. Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko powinna zachować dystans społeczny  

w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i rodziców wynoszący min. 2 m. 

13. Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko ma obowiązek posiadać osłonę ust i nosa 

oraz ubrane jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekować ręce za pomocą płynu znajdującego się 

przy wejściu do budynku. 

14. Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

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

16. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

17. Wstęp osób trzecich do przedszkola jest możliwy tylko w niezbędnych przypadkach  

oraz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

18. Rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są umożliwić niezwłoczny kontakt telefoniczny  

ze strony przedszkola w czasie przebywania dziecka w przedszkolu. 

19. Rodzic/opiekun dziecka wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem 

bezdotykowym. 

20. Opiekun grupy dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych. 

21. Jeśli dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy chorobowe należy odizolować je 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 

innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka  

z przedszkola. 

22. Każdy z pracowników przedszkola potwierdza pisemnie fakt zapoznania się z treścią 

Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego stosowania. 

23. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 r. do odwołania. 

 

 

 

………………………………………………………    ……………………………………………… 

        Imię i nazwisko dziecka                Podpis rodzica 

 


