PROCEDURA PRZYPROWADZANIA i ODBIORU DZIECI
do Samorządowego Przedszkola w Czernichowie
obowiązująca od dnia 1 września 2021 r
opracowano na podstawie :
- wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 dla
przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,wydane na podstawie art.8a
ust.5 pkt 2ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U.z 2019 r poz.59,
oraz 2020r poz.322 , 374 i 567 i 1337 )

1. PROCEDURY PRZYPROWADZANIA DO PRZEDSZKOLA
 Przyprowadzanie dzieci do przedszkola ,w miarę możliwości rodziców odbywa się w
godzinach:
7.00 – 8.15 – grupa I,, Biedronki ‘’
7.30- 8.30 – grupa II ,, Żabki ‘’
7.00- 8.30 – grupa III ,, Jagódki‘’
 Rodzice, opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola powinni zachować
dystans społeczny , wchodząc do przedszkola z zachowaniem zasady:
1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica
z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy przestrzegać wszelkich środków
ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Dopuszcza się sytuację kiedy to pracownik przedszkola pomaga w czynnościach przy
nadzorowaniu ilości osób w szatni .
W sytuacji , kiedy w szatni przedszkola znajduje się większa niż dopuszczalna ilość
osób, zaleca się ustawienie osób oczekujących w kolejce przed wejściem do
przedszkola pamiętając o zachowaniu odpowiedniej odległości : min 1,5 m- 2 m .
 Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną ( tj. bez kataru; kaszlu; stanu
podgorączkowego, gorączki ; wysypki itp. ).
 Dzieci do przedszkola przyprowadzane/ odbierane są tylko przez osoby zdrowe, u
których w domach nie przebywają żadne osoby na izolacji ze względu na pandemię.
 W przedszkolu ograniczona zostaje możliwość przebywania osób trzecich do
niezbędnego minimum ( zapis dotyczy osób towarzyszących tj. innych członków
rodziny: np. rodzeństwo , babcie, itp.)
 W szatni- należy w miarę szybko i sprawnie przygotować dziecko do wejścia na salę
( mając na uwadze kolejne osoby oczekujące na wejście do przedszkola ), a następnie
rodzic / opiekun otwiera dziecku drzwi sali, nie wchodząc samemu na salę.
 Dziecko po wejściu do swojej grupy, udaje się najpierw do łazienki oddziałowej ,
celem dokładnego umycia rąk.
 Dziecko podczas pobytu w przedszkolu może mieć mierzoną jednorazowo
temperaturę w sytuacjach niepokojących ( np. zmiana zachowania dziecka,
zgłaszanie przez dziecko dolegliwości ).





W sytuacji, gdy dziecko ma objawy sugerujące stan chorobowy np. katar i/ lub kaszel
oraz i/ lub temperatura ( termom. bezdotykowym : 380C i wzwyż ; termometr
tradycyjny 37,30C- 37,90 C – dziecko zostaje odizolowane od grupy na co najmniej 2
m odległości od pozostałych dzieci w wyznaczonym do tego miejscu. W tym samym
czasie – rodzic zostaje telefonicznie poinformowany o zaistniałej sytuacji ; rodzic
zobowiązany jest wówczas do jak najszybszego odbioru dziecka z przedszkola
Na czas obowiązujących procedur - wprowadza się zakaz przynoszenia z domu przez
dzieci jakichkolwiek przedmiotów z domu np. zabawek ,plecaków , jedzenia .
W wyjątkowych sytuacjach : sprawy indywidualne uzgadniane są z nauczycielem
wychowawcą .

2. PROCEDURY ODBIORU DZIECI Z PRZEDSZKOLA
 Odbiór dzieci odbywać się będzie wg następujących zasad :
 rodzice/ opiekunowie odbierający dziecko z przedszkola stosują takie same
zasady ostrożności jakie wymieniono powyżej ( maseczka, rękawiczki ,
dezynfekcja rąk ,zachowana odpowiednia odległość itp.)
 rodzic / opiekun szybko i sprawnie pomaga dziecku w przygotowaniu się do
wyjścia z przedszkola
 wszelkie zapytania rodzica skierowane do pracownika przedszkola należy
ograniczyć do minimum z zachowaniem odległości 2m ; kontakt z
nauczycielem możliwy jest osobisty, telefoniczny lub mailowy - poza godzinami
jego pracy z dziećmi . (Adresy mailowe do nauczycieli poszczególnych grup –
udostępnione na stronie przedszkola w zakładce ,, Internetowe przedszkole ‘’. )
W sytuacjach pilnych – należy dzwonić w każdym czasie, w godzinach pracy
przedszkola (tel. 12 270 20 58 ) i prosić o połączenie z dyrekcją przedszkola lub
z nauczycielem danej grupy.
 Dziecko powinno być przyprowadzane / odbierane tylko przez rodziców/
opiekunów lub w miarę możliwości przez jedną osobę upoważnioną, bez
innych osób towarzyszących
 Dzieci należy odbierać w miarę możliwości , aby uniknąć zgodnie za
zaleceniami GIS mieszania dzieci z różnych grup w następujących godzinach :
- dzieci z grupy Jagódek – należy odebrać do godz.15.00
- dzieci z grupy Żabek – należy odebrać do godz.15.30
- dzieci z grupy Biedronek – prosimy odebrać do godz. 16.40 ( po tym okresie
prowadzona będzie dezynfekcja sali i zabawek celem przygotowania sali do przyjęcia
dzieci w dniu następnym od godz.7.00 )

