INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA ZASAD
FUNKCJONOWANIA W PRZEDSZKOLU
„AKADEMIA PANA BOGA”
Dnia 25.05.2020. nastąpi otwarcie naszego przedszkola w celu realizacji zajęć opiekuńczych.
Przedstawione poniżej zasady dotyczące funkcjonowania przedszkola zostały opracowane na
podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra
Edukacji Narodowej. Z naszej strony staramy się jak najlepiej przygotować do przyjęcia dzieci.
Opieka nad dziećmi w tej nowej rzeczywistości jest dla nas dużym wyzwaniem z uwagi na fakt,
że dzieci nie potrafią zachowywać obowiązkowego w obecnej sytuacji dystansu społecznego,
a co w naszej sytuacji jest konieczne.
Zostały opracowane szczegółowe procedury, które będą musiały być ściśle przestrzegane.
Mała liczba dzieci w grupie, ułatwi nam wdrożenie tych zasad.
Na naszej stronie internetowej są wypisane wszystkie obostrzenia, które musimy przestrzegać
w przedszkolu.
Prosimy, aby Państwo tłumaczyli dzieciom wyjątkowe zasady ich pobytu.
Poniżej skrót informacji (bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi) :
1. Dzieci są odbierane przez pracownika przedszkola w drzwiach wejściowych, będzie to
pracownik znany dzieciom, dla których wejście do przedszkola po tak długim okresie może być
trudne,
2. Odbieranie dzieci również będzie odbywało się bez wchodzenia Państwa do przedszkola (w
holu będzie oczekiwał wyznaczony pracownik, który będzie wywoływał dziecko i odprowadzał
je do drzwi wejściowych).
3. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów.
4. Z sal poszczególnych grup zostały usunięte wszystkie przedmioty, których dezynfekowanie
nie będzie możliwe, np. pluszowe zabawki, dywany, lalki, wózki, itp.
5. Dzieciom przed wejściem do przedszkola oraz po kilku godzinach pobytu mierzona będzie
temperatura ciała.
6. Pierwszą czynnością po wejściu dziecka do grupy jest dokładne umycie rąk wodą z mydłem.
Dzieci nie będą miały dezynfekowanych rąk środkiem chemicznym.
7. Spożywanie posiłków będzie odbywać się w Sali jak zwykle.
8. Dzieci będą w jak największym stopniu korzystały z wyjść do ogródka przedszkolnego,
następnie urządzenia będą dezynfekowane.
9. Nie będą się odbywały zajęcia z j. angielskiego, do odwołania.
Proszę przestrzegać zasady mówiącej o tym, że dzieci powyżej 4 roku życia są zobowiązane
do noszenia maseczki ochronnej w drodze do i z przedszkola.
Przed wejściem prosimy dziecku zdjąć maseczkę – w przedszkolu dzieci przebywają bez
maseczki.

Usilnie proszę, aby do przedszkola były przyprowadzane tylko zdrowe dzieci. Dzieci osłabione
jakąkolwiek infekcją są bardziej narażone na zarażenie.
Proszę również, aby do przedszkola nie były przyprowadzane dzieci, które miały kontakt z
osobą w kwarantannie lub izolacji. W razie temperatury powyżej 37,5°, uporczywego kaszlu,
rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola.
Dziecko będzie na niego oczekiwało w odizolowanym pomieszczeniu, pod opieką
wyznaczonego pracownika przedszkola. O takim zdarzeniu zostaną poinformowani rodzice
pozostałych dzieci z tej grupy.
Przed pozostawieniem dziecka pierwszego dnia w przedszkolu proszę o wypełnienie
oświadczenia, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej przedszkola poniżej.
Wszelkie uwagi dotyczące wprowadzanych zasad lub ich funkcjonowania bardzo proszę
zgłaszać.
Na bieżąco będziecie Państwo informowani o wszelkich zmianach dotyczących obecnej
działalności przedszkola.
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