
Szanowni Państwo, 

Przyprowadzając dziecko do oddziału przedszkolnego proszę bezwzględnie przestrzegać 

następujących zasad: 

 

Jeśli chcemy przyprowadzić dziecko do przedszkola musimy ten fakt zgłosić   

dzień wcześniej telefonicznie do godziny 10.00 

(rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które już uczęszczają do przedszkola na zajęcia opiekuńcze 

zgłaszają obecność dziecka na  następny  dzień  przy odbieraniu dziecka) 

do sekretariatu szkoły          -      telefon: 416 47 11 lub 415 10 25 

 

 

Należy zapoznać się OŚWIADCZENIEM RODZICA i wypełnione zostawić w szkole (przy 

przyprowadzaniu dziecka – oświadczenie można wypełnić na miejscu- proszę wypełniać swoim 

długopisem) 

 

1. Do przedszkola należy przyprowadzać dziecko, którego stan zdrowia nie budzi zastrzeżeń. 

2. Dziecko, którego rodzic nie zadeklarował obecności w kolejnym dniu, nie będzie przyjęte do 

przedszkola. 

3. W pierwszej kolejności, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w placówce,  przyjmuje się 

dzieci rodziców, którzy nie mogą zapewnić im opieki ze względu na pracę. 

4. Do przedszkola dziecko przyprowadza dorosły opiekun. 

5. Dziecko, które jest wyposażone w maseczkę, ma ją zdejmowaną przez opiekuna, który tę 

maseczkę zabiera. 

6. Przed głównym wejściem  należy zwrócić uwagę, by w przedsionku szkoły nie znajdowały się 

więcej niż 2 osoby. Zachowujemy bezwzględny dystans społeczny (minimum 2 metry). 

7. Dziecko z przedsionka szkoły odbiera od rodzica pracownik szkoły  w rękawiczkach i 

maseczce/przyłbicy i odprowadza je do sali, gdzie przebywają inne dzieci. W szatni, łazience dzieci 

wykonują wszystkie czynności samodzielnie. 

8. Jeśli dziecko nie umie wiązać sznurowadeł, musi mieć buty, kapcie na rzepy lub takie, które 

może samodzielnie założyć. 

9. Do przedszkola nie można przynosić z domu zabawek, jedzenia, picia. 

10. W sali przedszkolnej dziecko przebywa pod opieką nauczyciela i opiekuna wraz z innymi 

dziećmi. Nauczyciel, opiekunka i inne dzieci mogą być z innych grup przedszkolnych  - ustalonych na 

dany dzień. 

11. Z sal, w których przebywają dzieci usunięto wszystkie zabawki, przedmioty, których nie można 

dezynfekować. 

12. Dzieci będą wychodzić na boiska znajdujące się przy SP nr 3 (nie korzystają z placu zabaw). 

13. Posiłki spożywane w przedszkolu są przygotowywane i dostarczane do sali, a także serwowane 

dzieciom  z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych. 

14. W przypadku, gdy dziecko źle się poczuje lub u innych dzieci/pracowników zostaną 

stwierdzone niepokojące objawy mogące sugerować  zakażenie koronawirusem, rodzice zostaną o tym 

fakcie natychmiast poinformowani. W związku z tym rodzice/prawni opiekunowie,  bezwzględnie 

muszą mieć przy sobie telefon komórkowy, gdy dziecko przebywa w przedszkolu,  lub wskazać osobę 

(i jej numer telefonu), z którą można się skontaktować w razie nagłej potrzeby. 

15. Jeśli zaistnieje taka potrzeba dziecko może być umieszczone w izolatorium na terenie szkoły 

pod opieką osoby dorosłej. 

16. Odbierając dziecko zgłaszamy się do stanowiska w holu szkoły i tam oczekujemy na dziecko, 

które zostanie przyprowadzone przez pracownika. 



17. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły. Jeśli zaistnieje taka potrzeba – mogą wejść wyłącznie z 

zachowaniem wszystkich procedur (w rękawiczkach, maseczce, z zachowaniem dystansu do innych 

osób minimum 2 metry). 

 

 

 

Szanowni Państwo – 

  

zanim przyprowadzicie dziecko do przedszkola rozważcie, czy jest to absolutna konieczność. 

Przygotujcie dziecko – opowiedzcie w domu, że przedszkole wygląda teraz inaczej – może być inna 

pani, inne dzieci, inna sala, nie ma tylu zabawek co zawsze. 

 

 

  

Przypominajcie dziecku o zachowaniu bezpiecznego dystansu od innych osób – także koleżanek 

i kolegów, o tym, że nie można podawać ręki, przytulać się. 

Przypominajcie o zasadach higieny – zasłanianiu ust i nosa przy kasłaniu i kichaniu, nie dotykaniu ust, 

nosa, twarzy, częste mycie rąk – przypominajcie dzieciom jak to należy robić – własny przykład jest 

najlepszy. 
 


