
 Organizacja zajęć w podwyższonym reżimie sanitarnym  

w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Rzepienniku Suchym 

– zasady ogólne: 

 

 

1) Rodzic przyprowadza dziecko do placówki na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością 

obostrzeń sanitarnych wprowadzonych w oddziale przedszkolnym.  

2) Rodzice/ opiekunowie są zobligowani do udzielania rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu 

zdrowia dziecka (m. in. choroby przewlekłe, deficyty odporności, alergie, przyjmowane leki itd.)  

3) Opiekun prawny przyprowadzający i odbierający dziecko musi być zdrowy oraz zobowiązany jest 

do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, 

dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.   

4) Do oddziału przedszkolnego przyprowadzane są dzieci zdrowe – bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała, duszności). 

5) Dzieci do przedszkola przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe (1 rodzic z dzieckiem lub 

rodzeństwem uczęszczającym do placówki).  

6) Na terenie szkoły obowiązuje ścisły regulamin przyprowadzania i odbioru dzieci z oddziału 

przedszkolnego: 

• dzieci z oddziału przedszkolnego wchodzą do budynku szkoły w godzinach 7.20 – 7.35 

wejściem głównym (od strony boiska); 

• rodzice są zobowiązani odebrać dziecko z oddziału przedszkolnego wyłącznie  

w godzinach 12.30-13.00; 

• po zakończonych zajęciach w oddziale przedszkolnym dzieci uczęszczające na zajęcia 

świetlicowe są przeprowadzane do wyznaczonej sali; 

7) Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz 

instrukcja użycia środka dezynfekującego.  

8) Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą do budynku szkoły oraz przestrzeni wspólnej 

przedszkola, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) w przedsionku szkoły mogą przebywać tylko 2 osoby, 

c) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

d) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

e) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust  

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

9) Na terenie szkoły obowiązuje ścisły harmonogram korzystania z szatni szkolnej; 

a) dzieci z oddziału przedszkolnego wchodzą do wydzielonej części szatni dla uczniów 0-III; 



 

10)  Dzieci nie mogą wnosić do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów przyniesionych  

z domu.  

11) Sala, w której przebywają dzieci jest wietrzona co godzinę; 

12) Do wycierania rąk, dzieci i pracownicy używają wyłącznie ręczników jednorazowych; 

13) Dzieci spożywają posiłki z zachowaniem bezpiecznej odległości; 

14) Dzieci z oddziału przedszkolnego spożywają posiłki w sali przedszkola; 

15) Każde dziecko przed i po spożyciu posiłku, pod nadzorem nauczyciela dokładnie myje ręce zgodnie 

z instrukcją znajdująca się przy umywalkach lub je dezynfekuje; 

16) Każde dziecko przynosi własne drugie śniadanie i napój; 

17) Stoliki i krzesła są dezynfekowane po każdym posiłku; 

18) Na terenie placówki zostały wywieszone instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz 

instrukcje do dezynfekcji rąk; 

19) W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci jak i  nauczyciela - 

nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia; 

20) W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego - rodzic / opiekun, w którego domu 

nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych za zgodą dyrektora 

placówki może przebywać na jej terenie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

21) Rodzic/opiekun prawny oczekujący przed budynkiem szkoły na odbiór dziecka zobowiązany jest do 

zachowania wszelkich środków ostrożności, zachowania dystansu społecznego – odległości min. 1,5 

m w stosunku do pracowników szkoły oraz innych rodziców i opiekunów czekających na odbiór 

dzieci. 

22) W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych zostaje uruchomiona procedura na wypadek 

podejrzenia zakażenia koronawirusem. Szczegółowe wytyczne znajdują się w Regulaminie 

funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzepienniku Suchym w okresie 

pandemii wirusa Covid-19. 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii koronawirusa obowiązuje w szkole od dnia 1 

września 2020 r. do czasu odwołania. 

2. Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie są zobowiązani do stosowania i przestrzegania 

procedur bezpieczeństwa zapisanych w regulaminie funkcjonowania szkoły w czasie epidemii 

koronawirusa.  

3. Zapoznano wszystkich rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły z treścią regulaminu poprzez 

umieszczenie dokumentu na stronie internetowej szkoły oraz przesłanie przez e-dziennik. 

 


