REGULAMIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
SAMORZĄDOWYM
W KRZESZOWICACH (NA CZAS PANDEMII ).
1.W przedszkolu mogą przebywać tylko dzieci zdrowe.
2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 6:30 – 17:30.
3. Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci do godziny 8:00. Po tej
godzinie następuje dezynfekcja szatni i korytarzy.
4. Rodzic/ prawny opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola nie
wchodzi na jego tren , powierza dziecko pracownikowi przedszkola w
drzwiach placówki. Pracownik obsługi w razie potrzeby pomaga dziecku
w czynnościach samoobsługowych z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa sanitarnego.
5. Każde dziecko przy wejściu do przedszkola będzie poddawane
pomiarowi temperatury.
6. Rodzic z dzieckiem podczas oczekiwania na zewnątrz budynku ,
zobowiązany jest do zachowania właściwej odległości w stosunku do
innych oczekujących.
7. Rodzice oraz dzieci powyżej czwartego roku życia
w trakcie przekazania dziecka pracownikowi, muszą spełniać wszystkie
wymogi sanitarne tj. posiadać maseczkę . Rodzic samodzielnie zdejmuje
ją dziecku i zabiera ze sobą.
8. Grupy przebywające w przedszkolu będą znajdowały się w
wyznaczonych dla siebie salach. Organizacja pracy wymaga jednak, aby
dzieci w obrębie dwóch grup z danego rocznika były łączone – jedną
godzinę rano oraz w zależności od godzin pracy oddziału jedną lub dwie
godziny popołudniu.
9. W miarę możliwości pogodowych dzieci będą korzystały z
przedszkolnego placu zabaw. Jednorazowo na terenie placu mogą
przebywać cztery grupy dzieci w wyznaczonych obszarach bez
możliwości kontaktu.
10. Po każdym pobycie dzieci, plac zabaw będzie dezynfekowany.
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11. Każdy rodzic lub opiekun prawny przyprowadzający dziecko do
przedszkola zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz powinien być
zaopatrzony w maseczkę.
12. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu będą dokonywały zabiegów
higienicznych (mycie rąk) ze wzmożoną częstotliwością.
13. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci nie będą myły zębów.
14. Dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych swoich rzeczy
np. zabawki, gry, przybory piśmiennicze , plastyczne itp.
15. Dziecko nie może wynosić z przedszkola żadnych rzeczy i prac, które
powstały podczas jego pobytu w przedszkolu.
16. Ubrania dziecka na zmianę, powinny znajdować się w szczelnie
zamkniętym, podpisanym worku.
Rodzice zobowiązani są do zapewnienia:
• szybkiej komunikacji z przedszkolem poprzez udostępnienie
aktualnego numeru telefonu, który będzie służył do komunikacji,
• kontroli czy dziecko nie zabiera ze sobą do i z przedszkola żadnych
przedmiotów
• Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są przypominać dziecku
podstawowe zasady higieny takie jak niepodawanie ręki na powitanie,
unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk, zasłanianie ust
i nosa przy kichaniu lub kasłaniu.
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