
Zasady dotyczące rodziców decydujących się 

na korzystanie z opieki przedszkolnej  

1. Do placówki nie może uczęszczać dziecko, którego ktoś z domowników przebywa na 

kwarantannie lub w izolacji.   

2. Do przedszkola przyprowadzane mogą być jedynie dzieci zdrowe – bez objawów 

chorobowych.   

3. Do przedszkola przyprowadza dziecko jeden opiekun, który jest zdrowy – bez 

objawów chorobowych.  

4. W czasie epidemii rodzice/prawni opiekunowie w miarę możliwości powinni wskazać 

jedną osobę stale przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.   

5. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 

60 roku życia.  

6. Na terenie placówki jest obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy i zachowanie 

odpowiedniego dystansu społecznego.  

7. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka z przedszkola 

powinny być wykonywane sprawnie i szybko.  

8. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są opuścić teren przedszkola 

niezwłocznie po przejęciu nad dzieckiem opieki (nie można przebywać na terenie 

przedszkola).  

9. Ustala się drogę szybkiej komunikacji z przedszkolem drogą telefoniczną. Rodzic ma 

obowiązek natychmiast odebrać telefon z przedszkola lub bezzwłocznie oddzwonić.  

10. Przed wejściem do szatni będą dokonywane wyrywkowo pomiary temperatury 

(termometr bezdotykowy) i przeprowadzony krótki wywiad z rodzicem/opiekunem.  

11. W celu zapewnienia dzieciom odpowiedniej i bezpiecznej opieki podczas pobytu w 

placówce, rodzic przekazuje dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.   
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12. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:00. Po upływie godziny 8.00 przedszkole jest 

zamykane – rozpoczyna się dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń.   

13. Przyprowadzając i odbierając dziecko z placówki rodzic dokłada wszelkich starań by 

odbyło się to jak najsprawniej.  

14. Natychmiast po wejściu do przedszkola każdy rodzic jest zobowiązany do dezynfekcji 

rąk dostępnym płynem odkażającym, zgodnie z wiszącą instrukcją.  

15. W czasie oczekiwania na wejście do placówki  rodzic/opiekun stara się o zachowanie 

dystansu społecznego min 2m w stosunku do innych osób (zarówno dzieci, jak i 

dorosłych).  

16. Do odwołania, ze względów sanitarnych wyłącza się z użytkowania toaletę dla 

rodziców.  

17. Przyprowadzanie i odbieranie, odbywa się za pośrednictwem pań woźnych kontakt z 

nauczycielami odbywa się przez telefon.  

18. W przypadku wystąpienia u dziecka podwyższonej temperatury, kaszlu, kataru, 

biegunki lub innych objawów chorobowych, po kontakcie telefonicznym z 

nauczycielem, rodzic zobowiązany jest bezwzględnie odebrać dziecko z przedszkola 

w jak najkrótszym czasie.   

19. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia do przedszkola zabawek, książek, 

pluszaków itp. oraz jedzenia i picia. W salach znajdują się jedynie zabawki, które 

łatwo jest zdezynfekować. Z wyjątkiem dzieci nowoprzyjętych w okresie adaptacji.  

20. Do odwołania zawieszamy mycie zębów w przedszkolu.  

21. Rodzice zobowiązani są do regularnego przypominania dziecku podstawowych zasad 

higieny, w tym o zwrócenie uwagi, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, 

często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie oraz na odpowiedni 

sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętajmy, że dziecko uczy 

się przez obserwację dobrego przykładu.   
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