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REGULAMIN I INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA KATOLICKIEGO 

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO IM. ŚWIĘTEJ RODZINY PODCZAS 

EPIDEMII KORONAWIRUSA – COVID-19 

Godziny otwarcia Przedszkola: 6:30 – 16:30 

1. Do przedszkola mogą być przyjęte tylko dzieci zdrowe. 

Rodzice zobowiązani są do mierzenia temperatury dziecku rano w domu przed 

każdorazowym pójściem do przedszkola. W przypadku stwierdzenia u dziecka 

temperatury powyżej 37oC, rodzic nie może posyłać dziecka do przedszkola.  

Dziecko z osłabioną odpornością, chorobami przewlekłymi, KATAREM, KASZLEM 

nie może przebywać na terenie placówki. Wyjątek stanowi dziecko z alergią, którego 

rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w chwili 

przyprowadzenia dziecka. 

2. Rodzice posyłający dziecko do przedszkola zobowiązani są do wyrażenia 

zgody/oświadczenia o odpowiedzialności za ponoszone ryzyko zarażenia się przez 

dziecko Koronawirusem oraz pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia zarówno 

swojego, jak i dziecka, w którym deklaruje, że w ciągu ostatnich 14 dni nie mieli 

oni kontaktu z żadną osobą zarażoną, przebywającą w kwarantannie lub izolacji. 

Dokument podpisują w pierwszym dniu przyjścia dziecka do przedszkola. 

3. Przed wejściem do przedszkola osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko daje znać 

dzwonkiem i czeka na pracownika, który odbierze od niego dziecko.  

4. Osoby przyprowadzające/odbierające dziecko muszą zachować dystans min. 2 m od 

pracowników przedszkola, innych dzieci i ich rodziców.  

Dziecko może być przyprowadzane/odprowadzane wyłącznie przez osoby zdrowe. 

5. Opiekun przyprowadzając dziecko do drzwi, zabiera jego maseczkę. 

6. Dziecko samodzielnie wchodzi do przedsionka – od strony kapliczki, gdzie pod opieką 

pracownika przedszkola dokonuje dezynfekcji rąk.  

7. Rozebraniem dziecka i odprowadzeniem go do grupy zajmuje się pracownik 

przedszkola. 

8. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia osób przyprowadzających/odbierających na 

teren budynku przedszkola. 

9. Osoba chcąca odebrać dziecko z przedszkola daje sygnał dzwonkiem, który znajduje 

się przed drzwiami.  



10. Pracownik przedszkola ubiera dziecko i przekazuje je rodzicowi lub upoważnionej 

osobie, która po nie przyszła. 

11. Osobom przyprowadzającym/odbierającym dziecko będą przekazywane tylko 

informacje niezbędne, np. dotyczące zdrowia dziecka. W razie pytań rodzic może 

skontaktować się z przedszkolem telefonicznie. 

12. Rodzice są zobowiązani do bycia dostępnymi pod zadeklarowanymi numerami 

telefonów oraz do odbioru dziecka z przedszkola w godzinach funkcjonowania 

placówki. 

13. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola niepokojących objawów 

chorobowych u dziecka, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany 

telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola. W tym 

czasie będzie ono przebywać w przygotowanej na terenie placówki „izolatce”. 

14. Rodzice są zobowiązani do przypominania dziecku podstawowych zasad higieny. 

  

Przedszkole dołoży wszelkich starań, by zapewnić dziecku bezpieczeństwo i dostosuje się 

do wymogów i zaleceń jakie rekomendowane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

i Głównego Inspektora Sanitarnego. 


