PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO
Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
od 1 września 2020r. do odwołania
1. Godziny otwarcia przedszkola: 06.00 – 17.00, z tym, że:
Grupa I KOTY pracuje w godzinach 6.30-16.00
Grupa II BIEDRONKI pracuje w godzinach 7.00-16.30
Grupa III PSZCZÓŁKI pracuje w godzinach 7.30-16.30
Grupa IV SMERFY pracuje w godzinach 6.00-16.00
Grupa V TYGRYSY pracuje w godzinach 7.30-16.30
Grupa VI KRASNALE pracuje w godzinach 7.30-16.30
Grupa VII JEŻYKI pracuje w godzinach 7.00-16.30
Grupa VIII NIEDŹWIADKI pracuje w godzinach 7.00-17.00
Grupa IX MOTYLE pracuje w godzinach 7.00-17.00
Grupa X MYSZKI pracuje w godzinach 7.30-16.30
W miarę możliwości prosimy aby dzieci korzystały z opieki przedszkola w godzinach pracy
grup do których uczęszczają. W godzinach porannych oraz popołudniowych grupy będą łączone.
2. Rodzice mają ograniczony wstęp do przedszkola
a) Rodzice dzieci 3 letnich wprowadzają dzieci do szatni, pomagają się przebrać i w razie potrzeby
odprowadzają w miesiącu wrześniu do Sali.
b) Osoby wchodzące do przedszkola mają mierzoną temperaturę.
c) Przyprowadzanie dzieci do przedszkola: do godz. 8.30 do przedszkola może wejść nie więcej
niż 5 rodziców z dziećmi, pozostali oczekują przed wejściem do budynku . Jeden rodzic z
dzieckiem wychodzi, kolejny wchodzi. Rodzice odbijają kartę w czytniku.
d) Odbiór dzieci od godziny 15.00 (dzieci nie korzystające z obiadu do godz. 1345)
– do przedszkola może wejść nie więcej niż 5 rodziców, pozostali oczekują przed wejściem
do budynku . Jeden rodzic wychodzi, kolejny wchodzi. Rodzice odbijają kartę w czytniku.
3. Osoby dorosłe wchodzące do przedszkola są bezwzględnie zobowiązane mieć założoną maseczkę
oraz zdezynfekować dłonie.
4. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są bezwzględnie zdrowe, bez objawów chorobowych.
W przypadku niepokojących objawów nauczyciel mierzy dziecku temperaturę, o swoich
obserwacjach powiadamia rodziców, którzy są zobowiązani niezwłocznie odebrać dziecko
z przedszkola. W przypadku braku kontaktu z rodzicami ( nieaktualne numery, nieodbieranie
telefonu itp.) wzywane będzie pogotowie.
5. Dziecko z niepokojącymi objawami będzie odizolowane od pozostałych dzieci w izolatorium .
6. W przedszkolu nie podajemy żadnych leków i nie stosujemy zabiegów medycznych.
7. Dziecko nie może być przyprowadzane do przedszkola codziennie w tym samym ubraniu- codzienne
pranie odzieży . Odzież musi być wygodna i pozwalać dziecku na samodzielność ( pantofle na rzepy,
gumki, z usztywnioną piętą i zabezpieczonymi paluszkami, koszulki i bluzy luźne, bez dużej ilości
guzików, spodenki, spódniczki, getry najlepiej z gumką)
8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych rzeczy z domu ( zabawek, jedzenia, picia, ani
biżuterii). Wyjątkiem są dzieci 3 letnie i dzieci z niepełnosprawnościami, które mogą wnieść na
teren przedszkola jedną zabawkę - zgodnie z ustaloną procedurą na zebraniu w grupie przedszkolnej,
i mają obowiązek dbania o czystość przynoszonej zabawki (pranie, dezynfekcja).

9. Kontakt rodzica z nauczycielem odbywać się będzie tylko i wyłącznie drogą telefoniczną oraz
elektroniczną , można ważne informacje przekazać pisemnie na kartce przekazując ją nauczycielce
przez dziecko.
10. Ze względu na konieczność bieżącej dezynfekcji użytkowanych przedmiotów w Sali przedszkolnej
do dyspozycji dzieci pozostaje ograniczona liczba zabawek i pomocy dydaktycznych.
11. Sprzęty w klasach i ogrodzie są dezynfekowane 2 razy dziennie.
12. Klasy wietrzone są co 1 godzinę.
13. Posiłki są spożywane w salach zajęć.
14. Naczynia są każdorazowo wyparzane, stoły dezynfekowane.
15. W okresie reżimu sanitarnego należy dostarczyć 2 opakowania wilgotnych chusteczek ( zwiększona
częstotliwość mycia rąk) i uzupełniać je na prośbę nauczyciela
16. Tylko rodzice dzieci z grupy BIEDRONEK (3latki) dostarczają małą poduszkę tzw. „jasiek” ,
piżamkę lub inną odzież przeznaczoną do wypoczynku poobiedniego i przekazują pomocy
nauczyciela. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo moczenia się dziecka na leżaku należy dostarczyć
jednorazowe podkłady. Odzież powinna być podpisana, oznaczona.
17. W przedszkolu dzieci nie korzystają z pampersów , potrzeby fizjologiczne załatwiają na sedesie.
18. Każde dziecko przynosi do przedszkola pantofle na zmianę oraz zapasową odzież ( majtki, spodnie,
koszulka, skarpetki)- które pozostawia w szafce w szatni. Odzież powinna być podpisana.
INNE WAŻNE INFORMACJE
1. Przedszkole nie dokonuje ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Rodzice zobowiązani są do samodzielnego wyboru ubezpieczyciela.
2. Rodziny posiadające Karty Dużej Rodziny ( Łódzkie) mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty za pobyt
dziecka w przedszkolu. Wniosek (do pobrania na stronie internetowej) wraz z załączoną kserokopią karty
należy złożyć w przedszkolu.

3. Dyrektor przedszkola nie udziela informacji o tym co było ustalane na zebraniach grupowych
rodziców, to obowiązkiem rodzica jest być osobiście lub przysłać inną osobę upoważnioną na zebranie
ewentualnie dowiedzieć się szczegółów od innych rodziców z danej grupy.

4. Wszystkie ważne sprawy dotyczące dziecka i placówki załatwiane są po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznym w godz. 9-15.

mgr Agnieszka Kucharska -dyrektor przedszkola

