
REGULAMIN POBYTU I WEWNĘTRZNE PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU W SZOPIE I 

ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W MAŁEJ SZKOLE W 

SZOPIE W OKRESIE 11-22.05.2020 R.  

stan na 7.05.2020 r. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedszkole w Szopie jak i oddział przedszkolny (zerówka) w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym „Mała Szkoła” w Szopie zapewnią w okresie 11-

22.05.2020 r. opiekę nad dzieckiem w godzinach 7.45-13.15.  

2. Łącznie obie placówki mogą przyjąć maksymalnie 25 dzieci, które zostaną 

podzielone na grupy – zgodnie z wytycznymi MEN i GISu. O podziale na 

grupy decyduje dyrektor wraz z nauczycielami prowadzącymi.  

3. Chęć udziału w zajęciach zgłaszają danemu wychowawcy rodzice dziecka 

poprzez: 

a. Kontakt telefoniczny, 

b. Kontakt za pomocą dziennika elektronicznego Librus.  

4. Zapisanie dziecka następuję na dany tydzień, najpóźniej do piątku (do 

godz. 12.00) poprzedzającego nowy tydzień. O przyjęciu dziecka w 

tygodniu decyzja będzie podejmowana indywidualnie.  

5. Dzieci wcześniej nie zgłoszone nie będą przyjmowane do przedszkola w 

danym dniu! 

6. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż 25, do regulaminu 

zostanie wprowadzony paragraf o kryteriach pierwszeństwa wyboru.  

7. Przyprowadzane dzieci muszą być zdrowe! 



8. Osoby, które przyprowadzają i odprowadzają dzieci – muszą być 

zdrowe! 

9. Z uwagi na zaledwie 5 h pobyt dziecka przedszkole nie zapewni dzieciom 

posiłków. Rodzice powinni przygotować dzieciom kanapki na śniadanie, 

które będzie spożywane w salach lekcyjnych. Godzina spożywania 

posiłków w przedszkolu ustalona została na 10.00. Dziecko może zatem 

przed przyprowadzeniem go do przedszkola zjeść posiłek również w 

domu.  

10. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci czegokolwiek 

oprócz kanapek i napoju. Dzieci wchodzą do przedszkola bez plecaków! 

11. Przedszkole nie organizuje dowozów uczniów.  

 

ZASADY PRZYPROWADZANA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO 

1. Rodzice, opiekunowie przyprowadzają dzieci do przedszkola tylko w 

godzinach 7.45-8.15! Po wyznaczonej godzinie dziecko nie będzie 

wpuszczane do przedszkola.  

2. Osoba dorosła, która przyprowadza dziecko do szkoły musi mieć 

ZAŁOŻONĄ MASKĘ lub inną indywidualną osłonę ust i nosa.  

3. Jeżeli dziecko ukończyło 4 rok życia - musi mieć ZAŁOŻONĄ MASKĘ lub 

inną indywidualną osłonę ust i nosa podczas drogi do szkoły, na jej 

terenie. Po wejściu do szkoły może maskę zdjąć.  

4. Rodzic przyprowadza dziecko pod drzwi szkoły i tam jest odbierane przez 

upoważnionego pracownika i przekazywane do nauczyciela 

prowadzącego zajęcia w danej sali. RODZICE NIE WCHODZĄ DO SZKOŁY! 

5. Przed wejściem do szkoły upoważniony przez dyrektora pracownik bada 

dziecku temperaturę za pomocą termometru elektronicznego. W 

przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury pomiar 

dokonywany jest powtórnie. Jeżeli również wtedy pomiar wykaże zbyt 

wysoką temperaturę – dziecko danego dnia nie jest przyjmowane do 



przedszkola. Pomiar temperatury dokonywany jest za pomocą miernika 

temperatury UT300R – przyrządu medycznego spełniającego dyrektywy 

bezpieczeństwa i standardy obowiązujące w UE. Przyprowadzając 

dziecko do przedszkola rodzice zgadzają się na taki pomiar temperatury. 

Pomiar temperatury może być również dokonywany w trakcie zajęć, w 

przypadku zauważenia niepokojących objawów u dziecka.  

6. Szkoła zakupiła płyny do dezynfekcji rąk jak również płyny dezynfekcyjne 

do powierzchni. Zgodnie z zaleceniami GISu dzieci nie muszą 

dezynfekować rąk płynami - z uwagi na właściwości chemiczne tych 

płynów i mogące wystąpić uczulenia i efekty niepożądane.  

 

ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU, ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

1. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno 

przez dzieci, jak i nauczycieli. Jeżeli rodzic chce, aby dziecko cały czas 

miało na sobie środki ochrony osobistej, powinien o tym powiadomić 

wychowawcę.  

2. Dzieci przebywają w danym tygodniu w stałych salach lekcyjnych, bez 

możliwości kontaktu z dziećmi z innych sal.  

3. Nauczyciele prowadzą w salach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.  

4. Sale gdzie przebywają dzieci będą wietrzone co najmniej co godzinę.  

5. Po odnowieniu (pomalowaniu przez pracowników) placu zabaw dzieci 

wraz z nauczycielami będą z niego korzystać. Elementy placu zabaw 

będą systematycznie dezynfekowane.  

 

ZASADY ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

1. Rodzice, opiekunowie odbierają dzieci z przedszkola tylko w 

godzinach 12.45-13.15!  

2. Osoba dorosła, która odbiera dziecko ze szkoły musi mieć ZAŁOŻONĄ 

MASKĘ lub inną indywidualną osłonę ust i nosa.  



3. Rodzic odbiera dziecko na zewnątrz szkoły i tam jest przyprowadzane 

przez upoważnionego pracownika i przekazywane rodzicowi. RODZICE 

NIE WCHODZĄ DO SZKOŁY! 

 

Opracowanie – Przemysław Łagosz, dyrektor 

 

W niniejszym regulaminie będą dokonywane zmiany w zależności od sytuacji, nowych 

wytycznych MENu i GISu oraz liczby dzieci przyjętych po opiekę. O zmianach będziemy 

Państwa informować.  

Najnowsza nowelizacji nastąpi po zebraniu informacji o zainteresowaniu rodziców 

proponowaną formą opieki.  


