PROCEDURA PRACY PRZEDSZKOLA / ŻŁOBKA
W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM
Podstawa prawna:
1. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).
2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.).3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie organizacji publicznych szkół i
publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).
5. Statut Przedszkola nr 2 i Żłobka Miejskiego
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.
U. Z 2020 r. poz. 325)7.
7. Wytyczne MEN, GIS i MZ.

Cel procedury: Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci z
przedszkola/żłobka i wyjść na świeże powietrze oraz określenia odpowiedzialności
rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli i pracowników przedszkola/ żłobka podczas
trwania pandemii COVID-19.
Przedmiot procedury: Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie zasad przyprowadzania i
odbierania dziecka z przedszkola/ żłobka w czasie pandemii COVID-19.
Zakres procedury: Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola/ żłobka,
wychowanków przedszkola/ żłobka, a także rodziców/ prawnych opiekunów dzieci
uczęszczających do przedszkola/żłobka.
I. Organizacja opieki w przedszkolu/ żłobku
1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wejście do placówki w początkowym okresie,
nadzoruje wyznaczony przez dyrektora pracownik.
2. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
3. W celu ograniczenia kontaktu dzieci w budynku, grupy podzielone zostały na trzy strefy:
I
I strefa przedszkolna: grupa Smerfy, Kubusie Puchatki,
II strefa przedszkolna: grupy Krasnale Hałabała, Plastusie.
III strefa- żłobek: grupy Zajączki, Krasnale.

II. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci do przedszkola/żłobka
1. Dzieci należy przyprowadzać do placówki w godzinach od 6.30 do 7.50. Po ustalonej godzinie
(7.50) w danym dniu, dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola/ żłobka.
2. Po godzinie 7.50, drzwi do przedszkola/ żłobka zostają zamknięte i aby dostać się do placówki,
należy użyć dzwonka, który znajduje się przy drzwiach wejściowych przedszkola/żłobka. Po
otwarciu drzwi przez pracownika przedszkola/żłobka rodzic/opiekun informuje o celu swojej
wizyty a następnie zostaje skierowany do właściwego miejsca lub osoby.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom przedszkola/ żłobka, dyrektor
wydziela część wspólną, w której może przebywać rodzic z dzieckiem i jest to hol przedszkola i
szatnia dla dzieci - przez pierwsze dwa tygodnie września. Po tym okresie część wspólna
zostanie ograniczona. Rodzice będą mogli przebywać wyłącznie w holu przedszkola.
Wydzielona część wspólna nie dotyczy rodziców dzieci z grupy Smerfy oraz oddziałów
żłobkowych. Będą oni nadal przyprowadzać dzieci do szatni. W szatni może jednocześnie
przebywać czworo rodziców wraz z dziećmi.
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4. Dziecko do szatni przedszkola/ żłobka przyprowadza tylko jedna osoba i przychodzi tylko z
dzieckiem/dziećmi, mającym/i pozostać w placówce. Dzieci uczęszczające do innej placówki a
pozostawione przez rodziców w holu przedszkola bądź przed szatnią żłobka pozostają pod
odpowiedzialnością rodziców. Zaleca się, aby ta osoba, która przyprowadziła również odebrała
dziecko/dzieci.
5. Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola/ żłobka w wiatrołapie
dezynfekuje ręce
i zaopatrzony w maseczkę lub przyłbicę wchodzi do szatni z
dzieckiem.
6. Pracownik przedszkola/żłobka odprowadza dziecko do łazienki, w celu umycia rąk, a następnie
do sali.
7. Korytarz przedszkolny jest strefą bezpieczeństwa w związku z czym rodzic po przekazaniu
dziecka do sali pracownikom przedszkola/ żłobka jest zobowiązany natychmiast opuścić
przedszkole/ żłobek i nie zakłócać procedury przyjmowania dzieci.
8. Do przedszkola/ żłobka dziecko nie przynosi ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
9. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
10. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola/ żłobka i odbierane przez osoby zdrowe.
11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno
przyprowadzać dziecka do przedszkola/ żłobka.
12. Dzieci można odbierać od 14.30 do 16.00
13. Jeżeli rodzic/opiekun chce odebrać dziecko wcześniej zgłasza ten fakt najpóźniej w tym samym
dniu po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola/ żłobka wychowawcy grupy,dzwoni
dzwonkiem do drzwi, a po ich otwarciu powiadamia pracownika o gotowości odbioru dziecka,
podając imię
i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza. Czeka na dziecko w
wiatrołapie do momentu przyprowadzenia dziecka przez pracownika przedszkola/ żłobka i
natychmiast opuszcza budynek przedszkolny.
14. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola/ żłobka mają
obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola/ żłobka jak
i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
15. Ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci, rodziców i pracowników przedszkola/ żłobka,
rodzic bez maseczki ochronnej nie może wejść na teren placówki!
16. Do przedszkola/ żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
17. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie
powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola/
żłobka ze specjalnie do tego celu przygotowanej izolatki – Gabinet Metodyczny – pokój
naprzeciwko gabinetu Dyrektora.
18. Najbardziej pożądaną formą umówienia się rodzica z nauczycielem lub dyrektorem placówki
jest kontakt telefoniczny 89 757 2888.
19. Dzieci mogą być odbierane z placówki jedynie przez zdrowego rodzica/opiekuna prawnego lub
osobę upoważnioną.
20. Szacowany czas pobytu rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej z dzieckiem w
szatni nie może być dłuższy niż 5 min.
III. Wyjścia na zewnątrz
1. Przedszkole może organizować wyjścia na teren i poza teren przedszkola/żłobka.
2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą wychodziły na wycieczki, spacery, będą
korzystały z ogrodu przedszkolnego.
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3. W ogrodzie mogą przebywać jednocześnie dwie grupy , przy czym opiekunowie zapewniają, aby
dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą. Opiekunowie ustalają z dyrektorem
kolejność wyjść do ogrodu podając godzinę i czas przebywania w ogrodzie lub poza terenem
przedszkola/żłobka.
4. Urządzenia znajdujące się na ogrodzie przedszkolnym/żłobkowym są dezynfekowane przed i po
pobycie poszczególnych grup na placu.
5. Nauczyciele organizują dzieciom zabawy przy wykorzystaniu sprzętu sportowego, który po
każdej grupie jest dezynfekowany (np. piłki, obręcze, skakanki)
6. Ogród przedszkolny/żłobkowy jest zamknięty dla rodziców/opiekunów prawnych/osób
upoważnionych dla odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola/ żłobka.
2.Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy rodzice/ prawni
opiekunowie oraz pracownicy przedszkola/ żłobka.
3. Procedura obowiązuje od 1 września 2020r. do odwołania przez Dyrektora przedszkola i żłobka.
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