
 
 

 

Wytyczne dla Rodzica  

Rodziców  zobowiązuje  się  do  przekazania  poniższych  wytycznych  wszystkim  

osobom,  które  będą  przyprowadzać  dziecko  oraz  osobom  upoważnionym  do  

odbioru  dziecka   

z  Przedszkola. 

 

Rodzicu : 

 

1. Przedszkole Publiczne nr 16 będzie otwarte w godzinach od 6 do 17. 

2. Nie posyłaj do przedszkola dziecka, jeśli w domu jest ktoś na kwarantannie, wówczas 

wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych  

i lekarza. 

3. Jeśli masz infekcję (katar, kaszel, gorączkę) nie możesz przyprowadzić dziecka do 

przedszkola. Do placówki przyprowadź dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nie posyłania dziecka do 

instytucji. 

4. W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola przynieś: 

• wypełnione oświadczenia (o stanie zdrowia i zgoda na pomiar temperatury) 

• wypełnioną Informację Rodzica, 

• upoważnienie do odbioru dziecka, 

• ewentualnie zaświadczenie lekarskie (w przypadku stwierdzenia jakichś alergii  

u dziecka) 

( Oświadczenia do pobrania na stronie przedszkola) 

5. Zostaną uruchomione dwa wejścia przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki:  

• Przedszkolaki z grup: Smerfy, wchodzą wejściem głównym, natomiast dzieci z 

grup: Pajacyki, Biedronki, Pszczółki, Krasnoludki i Motylki wchodzą wejściem od 

ogrodu przedszkolnego. 



 
6. Rodzic/opiekun nie wchodzi na teren placówki, w wejściu przekazuje dziecko opiekunowi 

przedszkolnemu. W taki sam sposób odbywa się odbiór dziecka z placówki (nie dotyczy 

rodziców dzieci trzyletnich). Bezwzględnie obowiązuje zasłonięcie twarzy w momencie 

przekazania dziecka. 

7. Dzieci spożywają posiłki z zachowaniem zmianowości i po dezynfekcji jadalni. 

8. Na plac zabaw dzieci będą wychodzić w sposób rotacyjny lub z podziałem na sektory. 

9. Dezynfekcja rąk dzieci będzie odbywać się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody. 

10. Dzieci w placówce będą przebywać bez maseczek. 

11. W szatni mogą znajdować się tylko niezbędne rzeczy na zmianę, elementy garderoby 

muszą być zapakowane i podpisane. 

12. Wyjaśnij dziecku,  iż  funkcjonowanie  przedszkola  zostało  zmienione  z  powodu  

trwającej  epidemii,  wprowadzono  nowe  zasady,  które  należy   bezwzględnie  

przestrzegać. Należy  przygotować  dzieci  na  kontakt  z  personelem  odmiennie  

ubranym. 

13. Sale przedszkolne będą dostosowane do wytycznych GIS (regularnie dezynfekowane, bez 

przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować na bieżąco. 

14. Wyjaśnij dziecku, że nie zabieramy do przedszkola żadnych zabawek i niepotrzebnych 

przedmiotów. 

15. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno 

unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na 

przywitanie, nie przytulać się. 

16. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację. 

17. Dopilnuj aby dziecko przychodziło do przedszkola codziennie w świeżym, czystym 

ubraniu.  

18. Nauczyciel będzie dzwonić do rodzica, jeśli jego zdaniem stan zdrowia dziecka jest 

nieodpowiedni do przebywania dziecka w przedszkolu. Zadaniem rodzica jest odebranie 

dziecka z placówki jak najszybciej. 

 

 


