Zasady przyjęcia dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19
1.
Ustala się grupę dzieci liczące maksymalnie 12 osób. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą
organu prowadzącego można zwiększyć liczebność grupy o dwoje dzieci.
2.
Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, bez
możliwości wykonywania zdalnej pracy z zachowaniem pierwszeństwa dla dzieci:
a) pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw
produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID
–19;
b) rodziców pracujących.
3.
Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest:
a) złożenie przez rodziców do dyrektora przedszkola ankiety dotyczącej dziecka, oświadczenia
potwierdzającego zatrudnienie rodziców, oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała
dziecka oraz zapoznania się z zasadami przyjęcia dziecka do przedszkola;
b) potwierdzenie dyrektora przedszkola o dostępności wolnych miejsc.
4.

Grupą dzieci opiekuje się nauczyciel i pomoc wyznaczona przez dyrektora.

5.

W przedszkolu prowadzone są zajęcia opiekuńcze i wychowawcze.

6.
Nauczyciele w dalszym ciągu prowadzą nauczanie zdalne, realizując podstawę programową
wychowania przedszkolnego.
Rodzice
- Zgłaszają dziecko do przedszkola , w dniu przyprowadzenia zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa na
terenie placówki, wypełniają ankietę dotyczącą dziecka oraz zgodę na pomiar temperatury

- Bezwzględnie przestrzegają procedury nie wchodzenia na teren przedszkola przy każdym wejściu/wyjściu
oddają dziecko pracownikowi przedszkola ( dezynfekując palec przed naciśnięciem dzwonka, lub
telefonicznie dzwoniąc na numer 32 419 12 62). Natomiast jeśli wyniknie w wyjątkowych sytuacjach taka
potrzeba, to rodzice/opiekunowie przy wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji
rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją
ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5. Zakładają rękawiczki i maseczki
- W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest, aby w holu przedszkola przebywało dwoje rodziców ze
swoimi dziećmi, zachowując jednocześnie dystans społeczny (2 m) w odniesieniu do pracowników, innych
dzieci i ich rodziców.
- Dziecko do przedszkola przyprowadza i odbiera jeden zdrowy rodzic/opiekun.
- Rodzic zobowiązany jest do stałej kontroli stanu zdrowia dziecka i nieprzyprowadzania dziecka z
objawami chorobowymi.
- Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych zabawek i innych akcesoriów do zabawy.
- Rodzice wyposażają dziecko w odzież zastępczą.
- W czasie pandemii tylko pomoc lub woźna wywołuje dzieci z sali.
- Rodzic uczy dziecko odpowiedniego zasłaniania ust i nosa podczas kichania lub kasłania.
- Rodzice korzystają tylko z wejścia głównego do przedszkola.
- Rodzice przekazują dyrektorowi w formie pisemnej istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
- Rodzice nie przyprowadzają dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji oraz
miał styczność z osobą przeziębioną lub przebywającą za granicą.
- Rodzic zobowiązany jest do podania numeru telefonu do szybkiego kontaktu.
- W razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów rodzic zostaje poinformowany o tym fakcie
telefonicznie. Rodzic zobowiązany jest wówczas do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
- Rodzic przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej nauczyciele
zobowiązani są do wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę, nawet w czasie zajęć.
- Rodzic jest świadomy zagrożenia pandemicznego COVID-19 i na własną odpowiedzialność posyła dziecko
do przedszkola.
- Zaleca się śledzenie na bieżąco informacji oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra
Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia.

