
PROCEDURA  FUNKCJONOWANIA   ODDZIAU  PRZEDSZKOLNEGO  W PUBLICZNEJ  

SZKOLE  PODSTAWOWEJ W WAWELNIE W STANIE  EPIDEMII   

 

I. Organizacja pracy oddziału przedszkolnego   

 

1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych przez szkołę godzin 

przyprowadzania i odbierania dziecka. 

1. W stanie zagrożenia epidemicznego  w szkole mogą  funkcjonować  dwa oddziały. 

2. Liczba dzieci w grupie ustalana jest w oparciu o zasadę 4m² na dziecko i każdego 

opiekuna, tj.  maksymalnie : grupa I- 10 dzieci, grupa II – 7 dzieci 

3. Liczba utworzonych grup uzależniona jest od możliwości kadrowych. 

4. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

5. Do grupy przyporządkowani są ci sami i stali opiekunowie. 

6. Kadra kierownicza szkoły  nie sprawuje opieki nad dziećmi.  

7. W sali, w której przebywa grupa, usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie 

można zdezynfekować lub wyprać. 

8. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki żadnych przedmiotów ani zabawek. 

9. Sale będą wietrzone co godzinę. 

10. Grupy   przedszkolne mogą  korzystać  z placu zabaw rotacyjnie, zgodnie z opracowanym 

harmonogramem. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły . 

11. Plac zabaw jest dezynfekowany przez pracowników obsługi po każdorazowym pobycie 

dzieci. 

12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci zachowują dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący 

minimum 2 m. przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków 

ostrożności tj. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowego użytku. 

13. Rodzice wchodzą na teren oddziału przedszkolnego i  do szatni pojedynczo. W szatni 

może znajdować się jeden rodzic  z dzieckiem/dziećmi. 

14. Dziecko przyprowadzone do przedszkola bezpośrednio z szatni udaje się do łazienki                    

w celu umycia rąk.  



15. Do przedszkola uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

16. Pracownik przedszkola sprawdza temperaturę dziecka termometrem bezdotykowym 

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.  

17. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je                           

w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców  w celu pilnego 

odebrania dziecka z placówki. 

18. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe.  

19. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, 

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

20. Dziecko, które ukończyło 4 rok życia, rodzic wyposaża w indywidualną osłonę nosa i ust 

w drodze do i z przedszkola, i zabiera ją ze sobą. 

21. Dzieci w przedszkolu nie używają indywidualnej osłony nosa i ust. 

22. Opiekunowie utrzymują dystans między sobą 1,5 m.  

23. Przebywanie osób trzecich w szkole jest ograniczone, i tylko w razie konieczności, 

z zachowaniem środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe ( dotyczy min. dostawców)  

24. Rodzic dziecka w celu szybkiej komunikacji z przedszkolem (w sytuacjach nagłych, 

chorobowych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych. 

25. W szkole wyznacza się pomieszczenie –  sala nr 11 na piętrze, która w okresie zagrożenia 

pełni funkcję miejsca izolacji dla dzieci i pracowników przejawiających objawy 

chorobowe z zachowaniem 2 m odległości od innych osób i powiadamia się niezwłocznie 

rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka. 

II. Rodzice, opiekunowie prawni 

1. W celu zminimalizowania zagrożenia, rodzice mogą wchodzić wyłącznie do szatni                          

i wyłącznie w trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka. 

2. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym 

przez pracowników przedszkola oraz deklarują, sprawdzanie temperatury dziecka przed 

odprowadzeniem do placówki. 



3. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka będącego w przedszkolu 

rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka  z placówki i udzielenia 

informacji zwrotnej do dyrektora szkoły  o stwierdzonej przez lekarza chorobie zakaźnej. 

4. Rodzice zobowiązuję się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego 

dziecka, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, 

obligują się do jego nieprzyprowadzania do przedszkola.  

5. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji rodzice nie posyłają dziecka 

do przedszkola i bezwzględnie pozostają w domu. O zaistniałym fakcie zobowiązani są 

poinformować dyrektora szkoły . 

6. Rodzice zobowiązują się po podpisania oświadczenia, obejmującego swym zakresem 

powyższe punkty, jednocześnie przyjmując do wiadomości i stosowana zapisy niniejszej 

procedury.  

7. Oświadczenie rodzica i zgoda na przetwarzanie danych  stanowią Załączniki  do niniejszej 

procedury.  

8. Dane osobowe przekazane przez rodziców w związku z wprowadzoną procedurą 

funkcjonowania przedszkola w czasie stanu epidemii, zawarte w oświadczeniu rodziców                         

( Załącznik nr 1), przetwarzane będą w oparciu o zgodę rodzica. Zgoda stanowi Załącznik 

nr 2 do procedury funkcjonowania przedszkola w czasie stanu epidemii. W załączniku nr 

2 zawarta została dla rodzica również informacja o zasadach przetwarzania danych, 

zgodnie zart.13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO). 


