
NAJWAŻNIEJSZE  ZMIANY  W  FUNKCJONOWANIU  ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO „BAJKOWA KRAINA” 

OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. 

 

Drodzy rodzice  

od 1 września 2020 r. oddział przedszkolny rozpoczyna pracę z zachowaniem reżimu 

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

Oto kilka najważniejszych zasad: 

- do oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez 

jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej 

(katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.20 C, widoczne osłabienie, 

ospałość, złe samopoczucie); 

- rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione przyprowadzają dzieci z grupy 

„Tygrysków” i „Puchatków” do wejścia od strony  Oddziału Przedszkolnego „Bajkowa 

Kraina”, natomiast z grupy „Kangurki” do wejścia od placu zabaw z bezwzględnym 

obowiązkiem osłonięcia ust i nosa;  

- dzieci będą odbierane przez osoby do tego upoważnione i odprowadzane przez nie do 

odpowiednich sal zajęciowych; 

- dzieci należy przyprowadzić do oddziału przedszkolnego w godzinach od 6:30 do 8:00 

(wyjątkiem mogą być dzieci nowoprzyjęte z grupy Kangurki, które można 

przyprowadzać do 8:15); 

- prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z godzinami 

podanymi w deklaracjach; 

- rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione nie mogą wchodzić na teren placówki; 

- dzieci będą odbierane z oddziału przedszkolnego wyłącznie przez osoby upoważnione; 

- rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione przyprowadzające dziecko do oddziału 

przedszkolnego powinni zachować wszelkie środki ostrożności z bezwzględnym obowiązkiem 

osłonięcia ust i nosa;  

- nie wolno przyprowadzić do oddziału przedszkolnego dziecka jeżeli ktoś w domu przebywa 

na kwarantannie lub w izolacji; 

- przebywanie osób trzecich na terenie oddziału przedszkolnego jest ograniczone do minimum 

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

dezynfekcja rąk);  

- 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;  



- dziecko nie powinno przynosić do oddziału przedszkolnego zabawek, słodyczy i innych 

niepotrzebnych przedmiotów; 

- 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 

oddziału przedszkolnego. 

Ponadto: 

Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się  Aktualną Procedurą 

bezpieczeństwa obowiązującą od 1 września 2020 r. w Zespole Szkół  w Błażowej w czasie 

zagrożenia epidemicznego.  

W dniu 1 września 2020 r. będzie można uzyskać informację na temat grupy, do której dziecko 

zostało przyjęte oraz wychowawców prowadzących daną grupę. 

Rodzice, zobowiązani są do podpisania oświadczenia - zgody na pomiar temperatury ciała 

dziecka. Druk należy pobrać ze strony szkoły, wypełnić i dostarczyć w dniu  1 września 2020  

pracownikowi odbierającemu dziecko lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przed głównym 

wejściem do Zespołu Szkół.  

Pomiaru temperatury dziecko będzie miało dokonywane w sali przed śniadaniem i przed I 

daniem. Jeżeli wynik pomiaru będzie przekraczał normę (temperatura graniczna 37,2°C) 

lub zostaną zaobserwowane inne objawy takie jak: katar, kaszel, widoczne osłabienie, itp. 

nauczyciel ma obowiązek zadzwonić do rodzica/prawnego opiekuna w celu odebrania 

dziecka z placówki. 

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte 

wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji. 

Przypominamy o obuwiu zmiennym dla każdego dziecka (w podpisanym worku). 

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

dbać o codzienną higienę i codziennie kąpanie dziecka. 

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

zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 2,0 m. 

 


