
PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU  DZIECI W CZASIE  Covid-19  
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W WIĘKSZYCACH WCHODZACYM W SKŁAD ZESPOŁU 

SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W WIĘKSZYCACH Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM  

W POBORSZOWIE 

Od dn. 01. 09. 2020 r. wznawiamy wychowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu  

w Większycach z odziałem zamiejscowym w Poborszowie.  

W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa liczebność 

oddziałów może zostać ograniczona. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 

Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce.                                                                       

Pierwszeństwo w uczęszczaniu będą miały dzieci rodziców, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki                             

ze względu na wykonywanie pracy oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia,                                                 

służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania                                             

związane z przeciwdziałaniem COVID-19.               

                              

                                    Zasady dla rodziców obowiązujące w placówce:  

1. Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do przestrzegania Procedur Bezpiecznego Pobytu 

Dziecka w Przedszkolu. Rodzic/Opiekun prawny oświadcza, iż zapoznał się z procedurami (załącznik) 

2. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany telefonicznie przekazać nauczycielowi w grupie lub 

dyrektorowi istotnych danych o stanie zdrowia dziecka. Np. o pojawieniu się kataru, bólu głowy, 

temperatury lub biegunki czy bólu brzucha. 

3. Jeżeli dziecko miało któreś z objawów w nocy, a jeśli nie przejawia ich rano w danym dniu nie może 

być przyprowadzany do przedszkola. 

4. Rodzice/Opiekunowie prawni mają obowiązek wyposażyć dziecko  w indywidualną osłonę nosa i ust i 

nauczyć jak zakładać i zdejmować osłony w sposób bezpieczny. 

5. Rodzice/Opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do  przedszkola dziecko  zdrowe – bez 

najmniejszych objawów chorobowych. Rodzic/ Opiekun prawny oświadcza niniejsze zobowiązanie – 

załącznik. 

6. W razie pojawienia się zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do placówki 

oświatowej, rodzice mają obowiązek ich przestrzegać. 

7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji– nie wolno posyłać dziecka do 

przedszkola. Rodzic /prawny opiekun oświadcza niniejsze zobowiązanie - załącznik 

8. Jeżeli w czasie, gdy dziecko będzie uczęszczać do przedszkola w rodzinie lub u innej osoby z którą 

dziecko lub inny domownik miał kontakt  pojawi się diagnoza lub podejrzenie zachorowania na Covid 

19  należy  niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. 

9. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek wyjaśnić dziecku, zasadność zakazu nie przynoszenia do 

przedszkola żadnych  przedmiotów czy zabawek z domu. 

10. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek nauczyć i  przypomnieć dziecku każdego dnia idąc do      

przedszkola o zasadach unikania dotykania  oczu, nosa i ust, myciu rąk, niepodawaniu ręki na przywitanie 

i sposobie kichania czy kasłania w łokieć.  

 
RODZICU!!!  

Pamiętaj także, że Ty te zasady także powinieneś stosować. Twoje dziecko uczy się przez 

obserwację dobrego przykładu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAPOZNALAM/ ZAPOZNAŁEM SIĘ Z PROCEDURAMI BEZPIECZNEGO POBYTU  DZIECI                                                                                               

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W WIĘKSZYCACH WCHODZACYM W SKŁAD ZESPOŁU 

SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W WIĘKSZYCACH Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM  

W POBORSZOWIE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………….. 
                                                                                                 Przyjęłam/ Przyjąłem do wiadomości  

 

                                                                                                    Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

………………………………………..  

                                                                                                 

 

 


