
REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W GŁÓWCZYCACH  

W ZWIĄZKU Z POWROTEM DO PRZEDSZKOLA OD 01.09.2020R. 

 

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 

Sanitarnego zostały opracowane zasady, które będą obowiązywać w placówce  

w związku z panującą pandemią COVID - 19. 

 

Zasady obowiązujące w placówce: 

1. Dzieci przyprowadzane są do godziny 9:00, po jej upływie placówka jest zamknięta, 

następuje dezynfekcja klamek i włączników i powierzchni płaskich.  Rodzic, który 

zdecydował się na korzystanie z opieki przedszkola wyraża automatycznie zgodę na: 

• pomiar temperatury ciała dziecka (w przypadku podwyższonej temperatury dziecko musi 

jak najszybciej zostać odebrane przez Rodzica), 

• odizolowanie dziecka, w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów 

chorobowych u dziecka, 

• wezwanie rodzica do stawienia się w przedszkolu w przypadku zaobserwowania 

niepokojących objawów chorobowych u dziecka, 

2. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic będzie 

przekazywać dyrektorowi / wychowawcy  istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.  

3. Zobowiązuje się rodzica do dostarczenia podpisanego oświadczenia dotyczącego: zgody na 

pomiar temperatury ciała, godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Oświadczenie należy 

opatrzyć datą oraz własnoręcznym podpisem obojga rodziców. Załącznik nr 1 do 

Regulaminu Przedszkola w czasie pandemii 

4. Rodzic będzie przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych 

(kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury). 

5. Rodzic nie będzie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś  

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać  

w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

6. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 

7. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, powinien uczulić dziecko  

na obowiązujące nowe zasady higieniczne, tj.: 

• niepodawanie ręki na przywitanie, 

• unikanie dotykania oczu, nosa, ust, 

• mycie rąk po zabawie, korzystaniu z toalety, przed posiłkiem, 



• kasłanie, kichanie w tzw. „łokieć”, 

• niezabieranie do przedszkola zabawek domowych oraz innych zbędnych rzeczy, 

• zgłaszanie nauczycielowi złego samopoczucia (ból głowy, brzucha), 

• niewkładanie do ust zabawek 

 

8. Rodzic zobowiązuje się do codziennej obowiązkowej dezynfekcji rąk swoich i dziecka przed 

wejściem dziecka do przedszkola. 

9. Rodzic nie może wchodzić na teren przedszkola, żegna się z dzieckiem przed wejściem.  

10. Z sali, w której przebywają dzieci, zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 

dezynfekować między innymi zabawki pluszowe. 

11. Rodzic postara się by w miarę możliwości dziecko przyprowadzał i odbierał stały opiekun- 

unikając w ten sposób dużej rotacji osób postronnych. 

12. Sala, w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę. 

13. Dziecko, które korzysta z toalety pod nadzorem nauczyciela dezynfekuje ręce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Przedszkola w czasie pandemii 

                                                   Oświadczenie  

W związku z możliwością oddania mojego dziecka 

……………………………………………………………….  pod opiekę Oddziału Przedszkolnego w 

Główczycach  w czasie obowiązywania stanu epidemicznego związanego z wirusem SARS  

COV-2, oświadczam co następuje: 

1. oddając dziecko pod opiekę przedszkola, mam pełną świadomość istniejącego zagrożenia 

zarażeniem mojego dziecka chorobą COVID 19; 

2. zastosuję się do obowiązujących na terenie przedszkola procedur bezpieczeństwa; 

3. w pierwszym dniu pobytu w przedszkolu tj. w dniu …………………………………………, moje 

dziecko:  

1) jest w pełni zdrowe (nie ma objawów chorobowych świadczących o chorobie zakaźnej),  

w związku z czym nie ma przeciwskazań do jego pobytu w przedszkolu;  

2) nikt z domowników nie jest w trakcie kwarantanny lub przymusowej izolacji; 

3) w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miało kontaktu z osobą zarażoną; 

4. W przypadku pojawienia się u dziecka symptomów sugerujących chorobę zakaźną (kaszel, 

duszności, wysoka temperatura, katar), niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Dyrektora 

Przedszkola i Wychowawcę grupy. 

5. Wyrażam zgodę na prowadzenie pomiaru temperatury ciała mojego dziecka; 

6. W przypadku pojawienia się niepokojących symptomów chorobowych u dziecka w czasie jego 

pobytu w przedszkolu: 

1) wyrażam zgodę na zastosowanie środków zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się 

choroby w postaci odizolowania dziecka od grupy pod opieką osoby personelu 

przedszkola; 

2) zobowiązuję się niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.  

7. Podam dane kontaktowe (telefon prywatny, telefon służbowy, adres e-mail) i zobowiązuję się 

niezwłocznie odebrać.   

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił 

skarg, zażaleń, pretensji, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego  

z obecnej sytuacji w kraju. 

Ponadto oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą. 

 

……………………………………………… 



/czytelny podpis Rodzica/ 

 

 

 

WAŻNE TELEFONY  

 

• Telefon Alarmowy Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Oleśnie  693 628 983 lub  

tel. (34) 358-26-84 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu  

0 34 3575207 (budynek nr 1); 

0 34 3575536 (budynek nr 2) 

• Wychowawca grupy – Katarzyna Knopik –  

tel. 660 922 186 

 

 

 

 


