
NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA I  KLUBU DZIECIECEGO 
„ MAŁOLATEK” W STRÓŻEWKU OD 18.05.2020 R. 

 
zgodnie z reżimem sanitarnym zalecanym przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

 
1. Przyprowadzając dziecko do przedszkola, każdy rodzic musi mieć świadomość, zagrożenia jakie niesie 

za sobą koronawirus i bierze pełną odpowiedzialność za dobrowolne pozostawienie dziecka w placówce.  

2. Przedszkole będzie czynne w godzinach 6:30-16:30.  

3. W każdej grupie będzie prowadzona działalność opiekuńczo-wychowawcza.  

4. Dzieci będą przebywały w wyznaczonych i stałych salach.  

5. Ze względu na sytuację epidemiczną zostaje ograniczona liczebność grup przedszkolnych do 14 dzieci.  

6. Do przedszkola będą przyjmowane dzieci zadeklarowane przez rodziców w dniach 11-13 maja 2020r. 

7. Do przedszkola należy przyprowadzić zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.  

8. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, dziecku może być mierzona temperatura w trakcie jego pobytu w 
przedszkolu. 

9. Każdy rodzic/opiekun prawny musi być zaopatrzony w osobiste środki ochrony tj. rękawiczki, maseczka.  

10. Przed wejściem do przedszkola należy zdezynfekować dłonie udostępnionym środkiem.  

11. W szatni (w trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka) należy zachować zasadę 1 rodzic z dzieckiem 
w odległości lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie 
przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 
dezynfekcja rąk).  

12. Koniecznie należy ograniczyć czas przebywania w szatni, do sali zajęć dziecko odprowadza pracownik 
przedszkola. 

13. Dziecko, które ukończyło 4. rok życia, należy zaopatrzyć w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi 
do i z placówki.  

14. Nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 
izolacji.  

15. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.  

16. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust, zasłanianie twarzy podczas kichania czy kasłania, częste mycie rąk wodą z mydłem i nie 
podawanie ręki na powitanie).  

17. Należy uaktualnić numery telefonów w celu zapewnienia szybkiej komunikacji.  
 


