ANEKS Nr 1 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 45 W SZCZECINIE
dotycząca realizacji zadań przedszkola
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Przedszkole Publiczne nr 45 w Szczecinie

otwarte jest w godzinach pracy

oddziałów.

§3. Zasady przyprowadzania i odprowadzania dzieci do /z przedszkola
1. Przyprowadzanie dzieci do placówki:

a. Rodzic wchodzi do wyznaczonej przedszkolnej szatni. Przy przyprowadzeniu i
odbieraniu dziecka oznacza za pomocą czytnika pobyt dziecka w przedszkolu.
Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z
dzieckiem, mającym pozostać w placówce. (Zaleca się, aby ta osoba. która
przyprowadziła również odebrała dziecko). Każdy rodzic winien mieć założoną
maseczkę ochronną.
b. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki rodzic i odkaża ręce
płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych
miejscach w placówce).
c. Rodzic przekazuje dziecko nauczycielowi jednak nie wchodzi na salę .
d. W pomieszczeniu szatni może przebywać jednocześnie 5 rodziców i 5 dzieci.
e. W pomieszczeniu szatni Filii 4 rodziców i 4 dzieci.
f. W szatni należy zachować bezpieczną odległość między osobami tj. od
1,5 -2 metrów.
g. Rodzice przyprowadzają dzieci w godzinach otwarcia oddziałów. Dzieci powinny
być przyprowadzone do godz. 8.30 po tym czasie drzwi przedszkola będą
zamknięte . Należy wówczas czekać przed drzwiami placówki do momentu
otworzenia drzwi przez pracownika przedszkola.

H .Godziny pracy oddziałówGr. I. Krasnoludki
- 7.45- 15.15
Gr. II Biedronki
- 6.00-16.00
Gr. III Motylki
- 7.00-17.00
Gr. IV Misie
- 6.30-16.30
Gr. V Ekoludki
pn-czw- 7.15- 16.15 pt-7.30-15.30
Filia GR.I Pajacyki 6.00-16.00 ,GR.II- Motylki

-7.00-17.00

2. Odbieranie dzieci z przedszkola:
1. Rodzic wywołuje dziecko nie wchodząc do sali Jeśli dzieci są w ogrodzie
rodzic czeka na dziecko przy wyznaczonym miejscu w ogrodzie . W szatni
nadal obowiązuje ograniczona liczba osób i dystans społeczny .

§ 7. Zasady obowiązujące rodziców
1. Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola od 1.09.2020

składa

oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązuje się, że w
przypadku objęcia kwarantanną, rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej,
niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola/szkoły. Objęcie rodzica
lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie
dziecka z opieki w przedszkolu.
2. Zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące,
z podwyższoną temperaturą. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji
rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury
3. Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć
się na ból, oraz temp ciała będzie podwyższona to zostanie odizolowane i
rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Dziecko może ponownie wrócić do
przedszkola wyłącznie po dostarczeniu oświadczenia rodzica, że dziecko jest
zdrowe.
4. Wprowadza się zakaz przynoszenia własnych zabawek do przedszkola.
5. Zobowiązuje się rodziców do uczenia dzieci zasad higieny.

6. Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu musi być zgłoszona do
przedszkola z podaniem przyczyny nieobecności- mailowo.
7. Rodzic pisemnie potwierdza fakt zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa
w Przedszkolu Publicznym nr 45 w Szczecinie dotyczącą realizacji zadań
przedszkola

w

związku

z

obowiązującymi

przepisami

dotyczącymi

szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-1
8. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

