
REGULAMIN ODDZIAŁOW PRZEDSZKOLNYCH  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W SZCZECINIE  

obowiązujący ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii 

oraz w związku  

z występowaniem na terenie Miasta Szczecin zagrożenia związanego z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 mogącym zagrozić zdrowiu dzieci 

 

Podstawa prawna 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  
zwalczaniem  COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 780) 
- wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. 
 
 

ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁÓW  

 

 Zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowanie dzieci pracowników 

systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw 

produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19.  

 Przedszkole jest czynne wyłącznie dla rodziców dzieci pracujących, którzy nie mają innej 

możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko – 

obowiązek dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy.  

 Zgodnie z opracowaną Procedurą pierwszeństwa przyjęć. 

 Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu musi być zgłoszona i odnotowana z 

podaniem przyczyny nieobecności 

 Wprowadza się ograniczenie liczebności grup do 12 osób. 

 Ze względu na niemożność zapewnienia pełnej obsady kadrowej liczba grup przyjmujących 

dzieci może zostać ograniczona. 

 Monitorowana jest obecność dzieci - każdego dnia sporządza się imienną listę dzieci 

przebywających w tej samej sali wraz z nazwiskami opiekunów i osób, z którymi miały kontakt 

w przedszkolu. 

 Wprowadza się zakaz przynoszenia własnych zabawek do przedszkola. 

 Unika się kontaktowania się dzieci z danej grupy z dziećmi z innych grup. 

 Ustala się harmonogram wyjść z dziećmi na boisko szkolne. 

 Wprowadza się obowiązek mycia rąk po każdej zabawie, przed i po każdym posiłku (nie 

rzadziej niż co 2 godziny).  

 Wprowadza się nakaz wietrzenie pomieszczeń przed przyjściem dzieci oraz w miarę możliwości 

w trakcie pobytu dzieci w placówce 

 W łazienkach umieszczone są plakaty z instrukcją prawidłowego mycia rąk. 



 Wspomagamy dzieci w uczeniu się zasad higieny. 

 Należy przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na 

powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu 

czy kasłaniu.  

 Rodzice również są zobowiązani uczyć dzieci zasad higieny.  

 

ORGANIZACJA PRZESTRZENI  

 W salach ograniczona jest liczba zabawek i sprzętu. 

 Usunięte są zabawki trudne do zdezynfekowania, np. pluszaki, zabawki składające się z 

drobnych elementów 

 Przygotowane jest pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej  

i płyn dezynfekujący, z dostępem do wody, toalety i telefonu), w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 

PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA 

 Przy wejściu do przedszkola jest umieszczony pojemnik z płynem do dezynfekcji. 

 Przed naciśnięciem dzwonka rodzic zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. 

 W drzwiach przedszkola dziecko przekazywane jest przez rodzica pracownikowi przedszkola. 

 Pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka . Jeśli będzie 37stopni lub 

więcej, dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, rodzic zabiera dziecko do domu 

 Rodzice nie wchodzą do szkoły. 

 Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka zachowując 

przepisowe odległości – 2m. 

 Pracownik przedszkola zaprowadza dziecko do szatni i jeśli jest taka potrzeba pomaga mu się 

rozebrać. 

 Przed wejściem do sali dziecko myje rączki 

 Jeśli dziecko ukończyło 4 lata, w drodze do i z przedszkola musi mieć osłonięte usta i nos.  

 Podczas odbioru dzieci, również oczekujemy, aż pracownik przedszkola odprowadzi dziecko do 

drzwi. 

 W przypadku objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną, rodzic 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora przedszkola. 

  Objęcie rodzice lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie 

dziecka z opieki w przedszkolu. 

 Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to 

zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego dnia może 

dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest 

zdrowe. 

 

 


