
 

PODSTAWOWE ZASADY  FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA 

1. Przedszkole jest czynne dla  dzieci w godz.6.30-16.00  

2. Przyjmowanie dzieci odbywa się wejściem głównym od godz.6.30 

3. Od godz. 7.00 uruchomione zostaje wejście boczne dla dzieci z grupy   V  i  VI 

4. Rodzice nie wchodzą do przedszkola  , przekazują dziecko przy wejściu w przedsionku, 

pracownikowi  obsługi . 

5. Grupy czynne są  w godz.7.00-15.30 (dzieci w swoich salach ze swoimi nauczycielami). 

6. W godz.6.30-7.00 i 15.30 -16.00 dzieci przebywają w tzw. strefach wspólnych   z 

zachowaniem dystansu  i  zasady nie mieszania  się dzieci z różnych grup.  

7. REKOMENDUJEMY PRZYPROWADZANIE DZIECI W GODZ.7.00-7.45   

8. Mogą występować chwilowe przerwy  wpuszczania dzieci  ze względu na zbyt duże 

zatłoczenie w szatni .Dzieci rozbierają się same,  czasem będą  potrzebować pomocy 

pracownika, który również przekazuje dzieci  do sal. 

9. O GODZ. 8.00 PRZEDSZKOLE ZOSTAJE ZAMKNIETE –ZAKAZ SPÓŹNANIA  SIĘ- ODBYWA SIĘ  

DEZYNFEKCJA , ORGANIZACJA ŚNIADANIA  

10. DZIECI NIE PRZYNOSZĄ  ZABAWEK ANI NIEPOTRZEBNYCH RZECZY DO PRZEDSZKOLA 

11. Przed śniadaniem , w sali , mierzona jest dzieciom temperatura termometrem 

bezdotykowym.  

12. Rekomendujemy zmierzenie dziecku temperatury i obserwację w domu , przed  

przyprowadzeniem do przedszkola . Wszelkie niepokojące objawy chorobowe są wskazaniem 

do zatrzymania dziecka na obserwacji w domu. Po odesłaniu dziecka z przedszkola ,konieczna 

wizyta/tele-porada  lekarska. 

13. Rodzice obowiązkowo zgłaszają nieobecność dziecka w przedszkolu , koniecznie z podaniem  

przyczyny nieobecności w systemie Iprzedszkole. Dłuższe nieobecności zgłaszać należy                  

w całości    od ....do.....W przypadku awarii systemu zgłoszenia należy dokonać telefonicznie. 

14. ODBIÓR DZIECI OD GODZ.14.20 

15. REKOMENDUJEMY  ODBIERANIE  DZIECI  W GODZINACH 14.30-15.30 

16. Rodzic sygnalizuje swoje przyjście dzwonkiem i oczekuje na zewnątrz . Obowiązuje dystans 

społeczny .  Rekomendujemy podanie stałych godzin przyprowadzania/ odbioru dziecka 

usprawni  to organizację/ czas m.in. oczekiwania na ubranie i wyjście dziecka  .                   

Informację można podać przez komunikator  w systemie.  

17. Codziennie wydawane są do domu wszystkie rzeczy dziecka-szatnia jest całkowicie 

opróżniana do dezynfekcji. 

18. OD GODZ.15.30- 16.30- ODBYWA SIĘ DEZYNFEKCJA SAL I PRZESTRZENI WSPÓLNYCH 

19. DZIECI NIE LEŻAKUJĄ  - PROSIMY O ZWROT PRZEŚCIERADEŁ  (ZAPAKOWANE W WOREK Z 

DOŁĄCZONĄ KARTKĄ Z IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA). OSOBY, KTÓRE WYPOŻYCZAŁY 

POŚCIEL PRZEDSZKOLNĄ ZWRACAJĄ CAŁOŚĆ –TERMIN DO 4.09. 

20. Dzieci nie myją zębów w przedszkolu - do odwołania 

21. Prosimy na razie nie przynosić strojów go gimnastyki. Zajęcia gimnastyczne dopóki pozwoli 

na to pogoda, będą odbywały sie na powietrzu  

22. OBOWIĄZUJE ZAKAZ WJAZDU NA TEREN PARKINGU PRZEDSZKOLNEGO  

23. OBOWIĄZUJE ZAKAZ KORZYSTANIA Z PRZEDSZKOLNEGO PLACU ZABAW PO ODBIORZE DZIECI 

 

 


