
PROCEDURY i INFORMACJE  
dla RODZICÓW i DZIECI 

w Publicznym Przedszkolu w Księżomierzy i oddziale przedszkolnym przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Księżomierzy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 

Wyjaśnienie: 
wszystkie niżej obowiązujące procedury dotyczą przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole 
podstawowej (tzw. kl. '0") - zwanych dalej przedszkolem Niniejsze procedury obowiązują do dnia  
18 maja 2020 roku: 
 

1. Do przedszkola wchodzi z dzieckiem wyłącznie jeden rodzic. Dziecko z przedszkola odbiera 

także wyłącznie jeden rodzic. 

2. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola powinni mieć osłonięte usta i nos, założyć 

rękawiczki ochronne lub zdezynfekować dłonie przy wejściu do przedszkola. Obowiązek 

zakrywania ust i nosa dotyczy także dzieci powyżej 4 lat w drodze do i z przedszkola. 

3. Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych 

wskazujących na jakakolwiek chorobę).  

4. Rodzice obowiązani są przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia dzieci. 

5. Osoba przyprowadzająca również musi być zdrowa. 

6. Nie można przyprowadzić do przedszkola dziecka jeżeli w domu przebywa osoba na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, oraz dzieci które w ciągu ostatnich 14 dni 

miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o 

zakażenie.  

7. Dziecko nie może przynosić do przedszkola, ani z niego wynosić, zabawek oraz innych 

przedmiotów (za wyjątkiem tych niezbędnych). 

8. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 2 metry. 

9. Ustala się przestrzeń wspólną dla Rodziców przyprowadzających dzieci do przedszkola w 

granicach: wejścia głównego do przedszkola (od strony ulicy Liśnickiej), przedsionka do w/w 

wejścia, korytarza przy WC dla dzieci i szatni przedszkola.   

10. Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola mogą wchodzić jedynie do przestrzeni 

wspólnej. 

11. W przestrzeni wspólnej przedszkola może jednocześnie przebywać jeden Rodzic z dzieckiem. 

12. Ustaloną metodą szybkiego kontaktu pomiędzy przedszkolem, a Rodzicami jest kontakt 

telefoniczny. W przypadku zmiany numeru telefonu na inny niż podany w przedszkolu, Rodzic 

jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym przedszkole. 

13. Po uzyskaniu zgody Rodzica na pomiar temperatury dziecka (termometrem bezdotykowym) 

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka dokonuje się 

pomiaru temperatury dziecka. Pomiar temperatury może być przeprowadzony przez 

nauczyciela lub przeszkolonego pracownika obsługi. 

14. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka, lub jeżeli dziecko 

manifestuje złe samopoczucie, dziecko jest izolowane w pomieszczeniu odrębnym (sala do 



zajęć indywidualnych przy kuchni), niezwłocznie informowani o tym są Rodzice. 

Bezwzględnym obowiązkiem Rodzica jest w takim wypadku pilne odebranie dziecka z 

przedszkola. 

15. W przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki nauczyciela w trakcie izolacji w 

pomieszczeniu odrębnym, dziecko izoluje się w pomieszczeniu sali lekcyjnej w której 

odbywają sie zajęcia, zapewniając odpowiedni odstęp od innych dzieci (minimum 2 metry). 

16. W trakcie zajęć w przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, 

jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 

17. Rodzice przed posłaniem dziecka do przedszkola powinni przypomnieć dziecku podstawowe 

zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i 

ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.  

Informacje ogólne: 

1. Decyzje dotyczące wznowienia pracy przedszkola i klasy "0" są one podejmowane, przez 

organ prowadzący i dyrektora szkoły, w oparciu o deklaracje Rodziców o posłaniu dzieci do 

przedszkola lub klasy "0".  

2. Zainteresowani rodzice powinni dyrektorowi szkoły zgłosić ewentualną chęć posłania dziecka 

do przedszkola lub oddziału przedszkolnego (kl. "0"). Zgłoszenia takiego należy dokonać 

telefonicznie do Sekretariatu Szkoły tel.: (15) 838 - 1350 w dni powszednie w godzinach od 

900 do 1300. W wyjątkowych wypadkach zgłoszenia takiego można dokonać także telefonicznie 

do wychowawcy przedszkola lub wychowawcy klasy "0".  

3. Po uwzględnieniu zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku 

rozpoczęcia pracy przedszkola i klasy "0", dyrektor rekomenduje w obecnych reżimie 

sanitarnym, utworzenie jednej grupy liczącej maksymalnie do 11 dzieci + 1 nauczyciel 

(decyduje tu powierzchnia największej sali lekcyjnej). Zajęcia wychowania przedszkolnego 

będą odbywać się wówczas tylko w sali lekcyjnej przedszkola (największej w budynku). 

4. W przypadku zajęć indywidualnych dla dzieci (konsultacje, zajęcia rewalidacyjne), 

gdy Rodzice wyraża chęć korzystania z nich, zajęcia te są prowadzone w pomieszczeniu  

klasy "0". 

5. Jeżeli wskazana liczba jest wyższa niż liczba dzieci, które mogą przebywać w przedszkolu (11 

dzieci), to ustala się dzieci, które będą uczęszczać do poszczególnych grup z uwzględnieniem 

następujących wytycznych: 

1) w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie 

mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu; 

2) pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 

pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

3) w przypadku braku możliwości ustalenia które dzieci mogą korzystać z przedszkola, 

zgodnie z zasadami w ppkt.1-2, organ prowadzący i dyrektor ustalą dodatkowe kryteria 

kwalifikowania dzieci. 

dyrektor szkoły 

Krzysztof Wronka   



ZGODA RODZICA (opiekuna prawnego)  
na pomiar temperatury ciała dziecka przebywającego  

w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej  
w okresie zagrożenia COVID-19 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka (podopiecznego) 

termometrem bezdotykowym w przypadku wystąpienia u mojego dziecka 

(podopiecznego) niepokojących objawów chorobowych. 

 

............................................................. 
(Imię i nazwisko dziecka) 

 

.......................................... 
                     (data) 

....................................................... 
       (Podpis Rodzica / opiekuna prawnego) 
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