
Zmiany w funkcjonowaniu Przedszkola od 

1 września 2020 r. 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA 

OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. 

Drodzy Rodzice, 

od 1 września 2020 r. Przedszkole kontynuuje  pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego, 

zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. 

Poniżej kilka najważniejszych zasad.  Jednocześnie zobowiązuję Państwa do zapoznania się  

z pełnym tekstem Procedur oraz do ich przestrzegania. 

 Do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek 

objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (np. 

katar, kaszel, utrata węchu lub smaku, widoczne osłabienie, ospałość, złe 

samopoczucie, podwyższona temperatura– powyżej 37.5 C). 
 

 Dzieci mogą być przyprowadzane i odbieranie wyłącznie przez osoby zdrowe wg 

zasad określonych w dokumentach (świadomy kontakt z osobami zarażonymi 

korona wirusem bądź przebywającymi na kwarantannie itp.). 
 

 Dzieci należy przyprowadzić do Przedszkola w godzinach od 6:30 do 8:30 

 

 

 Prosimy w miarę możliwości (wg wskazań GIS) o przyprowadzanie i odbieranie 

dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów: 
 

Grupa I       6:30 – 16:30 

Grupa II     7:00 – 17:00 

Grupa III    8:00 – 16.00 

Grupa IV    8:00 – 15.30 

Grupa V     7.00 – 17:00 

Grupa VI    7:30 – 16.30 
 

 

 Wybieranie dzieci od 14.30 (poza wyjątkowymi sytuacjami, które należy zgłosić 

pracownikowi przy przyprowadzaniu dziecka bądź telefonicznie).  

 

 W okresie adaptacji nowoprzyjętych dzieci w sytuacji wcześniejszego wybierania 

proszę określić godzinę przyjścia po dziecko. 

 

 

 Rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione wchodzą do przedsionka 

Przedszkola z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji 

dłoni płynem znajdujących się przy wejściu lub w rękawiczkach, z zachowaniem 

zasad: 



1 rodzic z dzieckiem/dziećmi,  

odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m. 

Dezynfekcja dotyczy osób dorosłych. Dzieci nie dezynfekują rąk a jedynie myją 

je wodą z mydłem po wejściu do sali. 
 

 W krótkim czasie należy pożegnać się z dzieckiem  odbić kartę rejestracyjną – 

czarny czytnik pod dzwonkiem w przedsionku oraz  w miarę szybko opuścić 

budynek oraz teren Przedszkola, by nie ograniczać innym rodzicom możliwości 

zachowania dystansu społecznego. Kart rejestracyjnych nie zostawiamy w szatni. 

Zobowiązuję rodziców/osoby upoważnione do posiadania karty w chwili 

przyprowadzania i odbioru dziecka. W przypadku braku odbicia karty policzona 

będzie pełna odpłatność za pobyt dziecka. 

 

 Pracownik Przedszkola odprowadzi dziecko do właściwej grupy pod opiekę 

nauczyciela. 

 

 Przebywanie osób trzecich na terenie Przedszkola jest ograniczone do minimum 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, utrzymanie dystansu minimum 1,5 m). 

 

 Rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla 

wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem 

komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni.  

Adresy poczty elektronicznej nauczycieli znajdują się na stronie internetowej 

Przedszkola. Kontakt bezpośredni z zachowaniem zasad (osłona ust i nosa, 

dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe, dystans minimum 1,5 m jest 

możliwy w szczególnych przypadkach po uprzednim umówieniu się z 

nauczycielem po zakończeniu lub przed rozpoczęciem przez niego godzin 

dydaktycznych z dziećmi w wyznaczonej przestrzeni. 
 

 Dziecko nie przynosi do Przedszkola  zabawek, słodyczy, produktów 

spożywczych  i innych niepotrzebnych przedmiotów. Nie zabiera również rzeczy 

z Przedszkola. 
 

 Zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką 

rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych po wybraniu 

dziecka z Przedszkola. Na placu zabaw przebywają jedynie dzieci pod opieką 

nauczyciela. 
 

 Zabrania się pozostawiania w budynku Przedszkola oraz na terenie zewnętrznym 

rzeczy i sprzętu (rowerki, hulajnogi, wózki, foteliki itp.). 

Ponadto: 

Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się  Aktualną Procedurą 

bezpieczeństwa obowiązującą od 1 września 2020 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 12 w 

Rzeszowie w czasie zagrożenia epidemicznego.  

Pomiaru temperatury dziecko będzie miało dokonywane przed wejściem  oraz w trakcie 

pobytu w Przedszkolu jeśli będzie zdradzało symptomy złego samopoczucia. Jeżeli wynik 



pomiaru będzie przekraczał normę (temperatura graniczna 37,5°C) lub zostaną 

zaobserwowane inne objawy takie jak: katar, kaszel, widoczne osłabienie, dziecko nie 

zostaje przyjęte do Placówki (jeśli objawy zostaną zaobserwowane przed wejściem) lub 

(jeśli objawy ujawnią się w ciągu dnia) nauczyciel izoluje dziecko w osobnym 

pomieszczeniu pod opieką wyznaczonego pracownika lub w odległości co najmniej 2 m 

od innych dzieci oraz dzwoni do rodziców/prawnych opiekunów lub osoby upoważnionej 

do odbioru dziecka. Należy jak najszybciej odebrać dziecko z Przedszkola najlepiej 

własnym środkiem transportu w celu zminimalizowania narażania innych ludzi ,  

skorzystać z teleporady medycznej oraz pozostać w kontakcie telefonicznym  

z Przedszkolem. 

Sale przedszkolne zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: 

zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać 

skutecznemu myciu i dezynfekcji. 

Przypominamy o obuwiu zmiennym dla każdego dziecka. 

Należy pamiętać, aby po powrocie do domu niezwłocznie zmienić ubranie dziecka oraz dbać 

o codzienną higienę dziecka. 

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i 

zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą, minimum 1,5 m. 

Druki do pobrania należy świadomie wypełnić, podpisać i dostarczyć w 

pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do Przedszkola.  

W przypadku zmiany sytuacji określonej w poniższych dokumentach 

zobowiązuję Rodziców do aktualizacji danych i powiadomienia dyrektora 

Przedszkola. 

 

              Z poważaniem 

       mgr Renata Smyczyńska 

        dyrektor 

Przedszkola Publicznego Nr 12  

w Rzeszowie 

 


