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Regulamin oraz wewnętrzne procedury pobytu dzieci 

w Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich 

od dnia 01.09.2020r. 

( opracowano na podstawie wytycznych MEN i GIS ) 

 

Ustalenia Ogólne 

 Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych lub w izolacji. 

 Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z 
przedszkola opiekunowie z dziećmi   przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 
zachowania w przestrzeni publicznej w czasie pandemii.  

 Przy wejściu do budynku przedszkola zamieszczono informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
wchodzącym do budynku przedszkola  umożliwione jest skorzystanie z płynu do dezynfekcji 
rąk. Dorośli są zobowiązani do dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek. Dzieci 
przedszkolne nie muszą używać środka dezynfekującego, ale zaraz po wejściu do 
swojej sali myją ręce. 

 Osłona ust i nosa – rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów 
prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).Dziecko w 
przedszkolu nie musi nosić maseczki !    

        Personel przedszkola może, ale nie ma obowiązku noszenia osłony ust i nosa,  

        jedynie  częsta dezynfekcja rąk. 

  Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola oraz w szatni przedszkola umieszczono 
nr telefonu alarmowego oraz nr telefonu do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Raciborzu 

 Zapewniono sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka.  Każdy 
nauczyciel przebywający z dziećmi ma dostęp do nr tel. rodzica 

 Przedszkole posiada termometr bezdotykowy. Temperatura mierzona jest dziecku w 
przypadku wystąpienia  objawów oraz kontrolnie w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. 
Zgody na mierzenie temperatury do pobrania w indywidualnej szafce dziecka w szatni 
przedszkola 

 W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz do 
niezbędnego minimum (obowiązuje  stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach 

 W wypadku wystąpienia objawów chorobowych, następuje natychmiastowy telefon do 
rodzica, a następnie dziecko zostaje z opiekunem przeprowadzone do IZOLATKI, którą w 
Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich, ul. Krawiecka 11 pełnić będzie Kancelaria 
Przedszkola, na parterze, przy wejściu do przedszkola. 

Oddział przy SP- sala przy szatni 

Oddział w Cyprzanowie- sala przed wejściem do przedszkola 
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GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA  : 

Oddział przy SP 

7.00-15.00 ( pozostałe godz. na ul. Krawieckiej, dojazd autobusem z opiekunem  
z przedszkola lub szkoły - ewidencja grupy zbiorowej) 

 

                                                      ul. Krawiecka 11 

od godz.  6.30  do godz. 16.30 

Godziny zbiorowego przebywania dzieci : 6.30-7.30 oraz 14.30-16.30 

dla tych dzieci jest prowadzona dodatkowa ewidencja w dzienniku. 

Jeśli dziecko zapisane jest w godz. 7.30 do 14.30 można zapewnić dziecku  przebywanie 
jedynie w swojej sali przedszkolnej, w swojej grupie dzieci 

 

W związku z prowadzoną ewidencją dodatkową dzieci w wyniku występowania pandemii  - 
przyprowadzanie oraz odprowadzanie dzieci przez rodziców musi odbywać się w ramach 

zgłoszonego przydziału godzin pobytu dziecka w przedszkolu ! 

Można odebrać dziecko wcześniej, jednak nie może przebywać dłużej w przedszkolu niż 
zgłoszenie stałego pobytu, 

ponieważ wtedy obejmuje dziecko już ewidencja grupy zbiorowej 

Prowadzona jest dodatkowa ewidencja dzieci dojeżdżających autobusem 

Godziny przyjazdu i odjazdu autobusem: 

Gródczanki:  

  Przyjazd Przedszkole Pietrowice :   7.40 

   Wyjazd  Przedszkole Pietrowice : 13.40 

Raków: 

  Przyjazd Przedszkole Pietrowice :   8.15 

   Wyjazd  Przedszkole Pietrowice : 14.30 

 

PRZYPROWADZANIE I ODPROWADZANIE DZIECI 

 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola, 
zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5 m,  

d) Osłona ust i nosa  opiekunów od momentu wejścia , w szatni oraz do wyjścia z 
przedszkola.  
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Aby zapewnić dziecku, które jest zapisane poza grupą zbiorową, kontakt jedynie ze 
swoją grupą prosimy trzymać się ustalonych poniżej godzin przyjścia :  

Od godz.7.30- 8.00- przychodzą do przedszkola dzieci z grup starszych     

kierują się z szatni od razu do swojej sali- wtedy sala zbiorcza jest pusta i można  

zapewnić brak kontaktu z innymi dziećmi. 

W tygodniach późniejszych można w grupach starszych przyprowadzać dziecko jedynie 
do drzwi wejściowych, pracownik przedszkola jest przy drzwiach oczekując na autobus 
 i będzie monitorował wejście dziecka do szatni. 

Oddział przy SP- dzieci wchodzą same do szatni. Rodzic zostawia dziecko za drzwiami 
wejściowymi. 

 

 Od godz.8.00- 8.30- przychodzą do przedszkola dzieci z grup młodszych  i kierują się z 
szatni od razu do swojej sali- wtedy sala zbiorcza jest pusta i można zapewnić brak kontaktu z 
innymi dziećmi. 

 

 Jeżeli pracownik przedszkola  zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować 
dziecko w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu- izolatka- kancelaria 
przedszkola, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka  z przedszkola (rekomendowany 
własny środek transportu). 

 Każda grupa dzieci jest przydzielona do przebywania w jednej stałej sali ze stałym 
opiekunem.    

W Przedszkolu na ul. Krawieckiej 11 wywieszono wykaz sal wraz z przydziałem dzieci oraz 
ich opiekunami – szatnia przedszkola. 

Sala nr 1- obok  szatni to sala przechodnia – dzieci w wieku 3 lat są obecne w tej sali od 
godz. 8.30 do godz.14.30.( poza tymi godz. przebywają w sali nr 2 – to również sala zbiórki 

dla gr. 1 i 2 

Dzieci z grup starszych - GR. – 3-Motylki, Gr IV Żabki – przebywają jedynie w swoich salach 
od godz. 7.30 do godz.14.30 . w pozostałych godzinach dzieci z grup zbiórek przebywają w 
sali zbiorczej nr 1 lub 2, dla których prowadzona jest osobna ewidencja. 

 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk , ochrona podczas kichania i kaszlu 
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, zostały usunięte  . Zabawki oraz przybory do ćwiczeń oraz (piłki, skakanki, 
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane. 

Dziecko nie zabiera do przedszkola żadnych zabawek oraz przedmiotów.        

     Nie przynosimy przyborów do mycia zębów 

     Nie przynosimy poduszek oraz kocyków  

     Dzieci z najmłodszej grupy, które będą zgłoszone do spania, będą miały   

     wyznaczone materace oraz pościel z przedszkola, która będzie prana   
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     systematycznie.  

      

 Sale oraz  części wspólne (korytarze, szatnia) wietrzona będzie co najmniej raz na 
godzinę.  

 

 Dzieci korzystają z placu zabaw znajdującego się przy budynku przedszkola.    

 

Sprzęty na placu zabaw są systematycznie dezynfekowane  1-2 godz. przed wejściem 
dzieci na plac zabaw . Wpisy dokonywane są do rejestru dezynfekcji placu zabaw. 

Przedszkole ul. Krawiecka: 

Plac zabaw  przed budynkiem przedszkola: dzieci młodsze gr 1, gr 2 

Dzieci z gr.1 „ Kwiatuszki”  : od godz. 9.30 do godz. 10.30 

Dzieci z gr.2 „ Słoneczka” : od godz. 11.00 do godz. 12.00 

Plac zabaw za budynkiem przedszkola : 

Dzieci z gr.3 „ Motylki”  : od godz. 10.00 do godz. 11.00 

Dzieci z gr.4 „ Żabki” : od godz. 11.00 do godz. 12.00 

 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

 Zabawki do ćwiczeń  systematycznie są dezynfekowane, czyszczone – wykonane 
czynności wpisane są do rejestrów  

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają  
kontakty z dziećmi oraz nauczycielami. 


