
Drodzy Rodzice,   

od 1 września 2020 r. przedszkole rozpoczyna pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie 
z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

Oto kilka najważniejszych zasad:  

- do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona 

temperatura – powyżej 37.20 C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie). Jeżeli katar 

lub inne objawy wywołane są alergią, rodzic zobowiązany jest każdorazowo dostarczyć 
zaświadczenie od lekarza.  

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA 

- Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 6:30 do 8:15.   

- prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania 

poszczególnych oddziałów:  

Grupa I „Słoneczka” – 6.30 – 16.30;  

Grupa II „Biedronki” – 6.30 – 16.30 

Grupa III „Pszczółki” – 7.00 – 17.00  

Grupa IV „Kreciki” – 6.30 – 16.30 

Grupa V „Motylki” – 7.00 – 17.00  

Grupa VI „Wróbelki” – 7.00 – 16.00 

Grupa VII „Mądre Sówki” – 7.00 – 16.00 

 

- rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione przyprowadzają dzieci do wejścia od 

strony boiska, nie wchodzą na teren szkoły ani przedszkola.  

- pracownik przedszkola zaprosi dziecko i odprowadzi dziecko pod opiekę nauczyciela lub wskaże 

właściwą grupę (dzieci starsze),  

- Wyjątek stanowią rodzice dzieci trzyletnich, którzy przez pierwsze dwa tygodnie (w okresie 

adaptacyjnym) będą mogli wejść do przestrzeni wspólnej przedszkola (holl i szatnia), z 

bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się 

przy wejściu lub w rękawiczkach, z zachowaniem zasad:  

• 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi,   

• odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m.  

• 5 rodziców/prawnych opiekunów/ inne osoby upoważnione w jednym czasie na terenie 

szatni.  

- w krótkim czasie, nie przekraczającym 5-7 minut należy pomóc dziecku trzyletniemu w przebraniu 

się, pożegnać się z dzieckiem i w miarę szybko opuścić budynek by nie ograniczać innym rodzicom 

możliwości sprawnego przyprowadzania i odbierania dziecka,  

  



ZASADY DOTYCZĄCE ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA 

- Rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione odbierają dzieci sprzed wejścia głównego 

do szkoły (należy domofonem zadzwonić do przedszkola, podać imię i nazwisko wybieranego 
dziecka, a także zgłosić kto po dziecko przyszedł: rodzic, osoba upoważniona) 

- obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do sal przedszkolnych,  

- przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest zabronione,  

- w pierwszych dniach września prosimy o przekazanie nauczycielom danych kontaktowych: 

numerów telefonów i aktualnych adresów mailowych. Aby ograniczyć kontakt bezpośredni 

informacje na temat dzieci będą przekazywane drogą mailową. Istotne informacje dotyczące 
funkcjonowania przedszkola będą zamieszczane na stronie internetowej http://sp29.resman.pl/  

- dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek, jedzenia i innych niepotrzebnych 
przedmiotów,  

- zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką 

rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych po wybraniu dziecka z 

przedszkola.  

Ponadto:  

Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z Aktualną Procedurą bezpieczeństwa i 

higieny oraz Procedurą postępowania z dzieckiem chorym, obowiązującą od 1 września 2020 r. w 

Oddziałach Przedszkolnych w szkole Podstawowej Nr 29 w Rzeszowie w czasie zagrożenia 

epidemicznego. Pozostawienie dziecka w przedszkolu jest równoznaczne z bezwzględnym 
stosowaniem się do powyższych procedur.  

Rodzice/prawni opiekunowie przed rozpoczęciem roku szkolnego, najpóźniej w dniu  1 września, 

powinni podpisać upoważnienie do odbioru dziecka, oświadczenie  o przetwarzaniu wizerunku, 

zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka oraz oświadczenie Rodzica w okresie pandemii i 

dostarczyć je do nauczycieli poszczególnych grup w dniu  1 września. Druki można pobrać ze strony 

internetowej przedszkola.  

Pomiary temperatury dokonywane będą w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, a w szczególności 

po zaobserwowaniu niepokojących objawów. Jeżeli wynik pomiaru będzie przekraczał normę 

(temperatura graniczna 37,2°C) lub zostaną zaobserwowane inne objawy takie jak: katar, kaszel, 

widoczne osłabienie, itp. nauczyciel ma obowiązek zadzwonić do rodzica/prawnego opiekuna w 

celu odebrania dziecka z placówki.  

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie 

sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać myciu lub dezynfekcji.  

Należy pamiętać, aby po powrocie do domu niezwłocznie zmienić ubranie dziecka oraz dbać o 

codzienną higienę i codziennie kąpanie dziecka.  

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie 

odpowiedniego dystansu między sobą - min 1,5 m.  
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