
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Nr 16 /2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Staniewicach 

z dnia 01.06.2020r. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W OKRESIE ZAGROŻENIA 
KORONAWIRUSEM OBOWIĄZUJĄCA RODZICÓW DZIECI 

UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH 

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający (odbierający dzieci) do przedszkola muszą 
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich 
rodziców wynoszący minimum 2 m. 

2. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola zobowiązany jest do wyrażenia zgodny na 
pomiar temperatury zgodnie z wytycznymi GIS 

3. Rodzice przyprowadzający dzieci przekazują dziecko w przedsionku przedszkola 
pracownikowi przedszkola. Rodzic nie wchodzi do przedszkola. Przy odbiorze dzieci rodzic 
również nie wychodzi do przedszkola, ale w drzwiach podaje pracownikowi przedszkola 
nazwisko, imię dziecka. W przedsionku może przebywać jednorazowo jeden rodzic i 
dziecko/dzieci. Pozostali rodzice oczekują w kolejce przed wejściem do przedszkola. 

4. Jeżeli zajdzie pilna potrzeba wejścia rodzica do przedszkola to rodzic obligatoryjnie 
dezynfekuje ręce przed wejściem do placówki (dozownik z płynem dezynfekującym 
zamieszczony jest w przedsionku zaraz po przekroczeniu drzwi do placówki) oraz jest 
zobligowany do stosowania rękawic ochronnych i zakrycia ust i nosa np. maseczką. 

5. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe. Zakazuje się 
przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną 
temperaturą. 

6. Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu musi być zgłoszona z podaniem 
przyczyny nieobecności. 

7. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie 
powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z 
przedszkola. 

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie 
wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

9. Zakazuje się przynoszenia przez dzieci do placówki zabawek z zewnątrz 
10. Artykuły papiernicze, które dziecko przyniesie do przedszkola (kredki, farby, bloki) 

poddane zostaną kwarantannie i użytkowane tylko na terenie przedszkola (nie będą 
wydawane do domu) 

11. Przedszkole nie zapewnia posiłków w czasie opieki nad dziećmi 
12. Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz wprowadzonym reżimem sanitarnym w naszym przedszkolu 
może przebywać 8 dzieci. 

13. Przedszkole będzie ono funkcjonowało jedynie dla dzieci zgłoszonych w deklaracjach. 
14. Zgodnie z wytycznymi GIS i CKE nasze przedszkole nie będzie czynne w dniach kiedy 

odbywają się egzaminy ósmoklasisty (16,17,18 czerwca 2020r.) 


