
Zasady pobytu dzieci  w Przedszkolu  nr 27 zgodne z wytycznymi GIS i MEN 

1. Przedszkole jest czynne od 6.30 – 17.00 

2. Dzieci przyprowadzane są od 6.30 – 8.30, po tym czasie  o przyjęciu dziecka  decyduje 

wicedyrektor przedszkola. Osoba przyprowadzająca  ma osłonięte usta i nos. 

3. Dzieci odbierane są  od godziny 14.00 do godziny 16.30 przez rodziców, prawnych 

opiekunów, upoważnione pisemnie osoby .  Osoba odbierająca ma osłonięte usta i nos. 

4. Dezynfekcja, wszystkich pomieszczeń, zabawek, łóżeczek do spania odbywa się 16.30-

17.00 

5. Przez główne wejście wchodzą grupy najmłodsze 2,5 – 3 latki , rodzice nie wchodzą do 

części wspólnej – szatnia dzieeci. Nie dezynfekujemy dzieciom rączek  

6. Tarasem wchodzą grupy starsze, dezynfekują ręce, odbierani są przez woźne oddziałowe. 

Rodzice zachowują dystans 1,5 m zgodnie z wytycznymi MEN, GIS 

7. Osoby, które chcą spotkać się z wicedyrektorem, dyrektorem umawiają się wcześniej 

mailem, telefonicznie, przychodzą w wyznaczonym terminie. Osoby te są mają osłonięte nos 

i usta, dezynfekują ręce, zostają wpisane do zeszytu wejść przez wyznaczoną osobę, podają 

imię, nazwisko, numer telefonu. 

8. Każda grupa ma założony zeszyt odbioru dziecka. Wypis prowadzi opiekun grupy: godzina 

imię nazwisko odbierającego (rodzic, prawny opiekun, osoba upoważniona) 

9. Dzieci zmieniają obuwia  

10. Dzieci najmłodsze nie przebierają się do spania, rodzic musi przyprowadzić dziecko w 

wygodnym ubranku. Mogą mieć swoją poduszkę. Łóżeczka dezynfekowane po każdym 

spaniu. Pościel prana raz w tygodniu ( min 60 C) 

11. Dziecko z katarem, kaszlem nie będzie przyjmowane do przedszkola. Jak nauczyciel 

zauważy  w trakcie dnia oznaki choroby, natychmiast zawiadamia rodziców, którzy mają 

obowiązek odebrać dziecko w trakcie 60 minut. Po tym czasie pracownik przedszkola 

zawiadamia Powiatową Stację Epidemiologiczną.  

12. Rodzic powinien  codziennie zaopatrzyć dziecko w  rzeczy do przebrania w woreczku.  

13. W przedszkolu nie będzie dywanów 

14. Dzieci nie mogą przynosić żadnych przedmiotów z domu. 

15. Dezynfekcja zabawek. Wyznaczenie dwóch stref – czystej i brudnej. Po zabawie  do strefy 

brudnej odkładane są wszystkie przedmioty, którymi dzieci się bawiły.  



16. Dzieci  jak najczęściej powinny wychodzić na dwór 

17. Dzieci nie korzystają z piaskownicy – brak możliwości dezynfekcji 

18. Pracownicy Przedszkola mogą mieć osłonięte usta i nos 

 

 

*Niniejsze zasady  są zgodne z Wewnętrznymi Zasadami obowiązującymi w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym nr 22  mogą być modyfikowane w zależności od bieżącej sytuacji i potrzeb.  


