Instrukcji dla rodzica i ucznia przedszkola
Obowiązuje od 1 września 2020 r.

1. Do przedszkola dzieci przychodą między godziną 7:45 a 8:15.
2. W drodze do szkoły i ze szkoły zawsze dbamy o bezpieczeństwo dziecka
(noś maseczkę chroniącą nos i usta).
3. Do budynku może wejść tylko jedna osoba w maseczce i tylko drzwiami głównymi
do obszaru oczekiwania.
4. Przed wejściem na korytarz, dziecko spokojnie oczekuje na pomiar temperatury ciała
w wyznaczonym obszarze.
5. Następnie dziecko dezynfekuje ręce i udaje się do szafek przedszkolnych, a potem
niezwłocznie do sali, gdzie oczekuje nauczyciel.
6. Przedszkolak korzysta z szafki na korytarzu przeznaczonej dla danego dziecka
7. W sali dziecko zajmuje miejsce wskazane przez nauczyciela.
8. Przez cały pobyt w przedszkolu dziecko wykonuje polecenia nauczyciela.
9. Przez cały czas pobytu w przedszkolu, na zajęciach dydaktycznych, dziecko ogranicza kontakt
bezpośredni z kolegami.
10. Podczas korzystania z boiska i placu zabaw, dzieci dbają o zachowanie bezpiecznego dystansu
do kolegów.
11. W przedszkolu dzieci korzystają z własnych książek i przyborów.
12. Nie przynoszą własnych zabawek.
13. Z toalety korzystają pojedynczo i tylko za zgodą nauczyciela.
14. Przy odbiorze - sygnalizujemy swoją obecność poprze domofon i w maseczce udajemy się
do szatni przedszkolnej. Ubieramy dziecko i udajemy się do wyjścia. W szatni może przebywać
jedna osoba. Prosimy o sprawne ubieranie dziecka i niezwłoczne opuszczanie budynku
wyjściem przy kuchni
Zadania rodziców
15. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w placówce, należy
przekazać dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
16. Przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych. Nie należy
posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb
sanitarnych i lekarza.
17. Wyjaśnianie dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
i zabawek.
18. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania
oczu, nosa i ust, częste mycie rak wodą z mydłem i nie podawanie ręki na powitanie).
19. Zwracanie dziecku uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania lub
kasłania.

