
Regulamin funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Buchcicach 
w czasie epidemii 

1. Organizacja zajęć w przedszkolu.

 Do przedszkola może uczęszczać  dziecko bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych. 

 W przypadku dzieci ze zmniejszoną odpornością na choroby informuje się rodziców
o  możliwości  pozostania  dziecka  w  domu  (zgodnie  ze  wskazaniem  lekarskim/po
konsultacji medycznej) i zapewnieniu kontaktu z przedszkolem na ten czas.

 Dzieci  mogą  przyprowadzać  i  odbierać  opiekunowie  bez  objawów  chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 Przy wejściu do budynku należy  zdezynfekować ręce środkiem dezynfekcyjnym.

 Opiekunowie  odprowadzający  dzieci  mogą  wchodzić  do  przestrzeni  wspólnej
przedszkola, zachowując zasady:

a) Jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum półtora metra,

c) Dystansu od pracowników szkoły minimum półtora metra,

d) Opiekunowie powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja
rąk.

 Przed wejściem do budynku  przedszkola  należy zadzwonić  dzwonkiem,  który jest
umieszczony  przy  drzwiach  wejściowych  i  czekać  na  otworzenie  drzwi  przez
nauczyciela.  Do przedszkola może wejść tylko jeden opiekun ze swoim dzieckiem,
następny  rodzic/opiekun  może  wejść  do  przedszkola  tylko  wtedy,  gdy  poprzedni
rodzic/opiekun  wyjdzie.  Wejście  do  przedszkola  jest  tylko  możliwe  przez  główne
wejście do przedszkola, nie ma możliwości wchodzenia od strony szkoły.

 Do przedszkola przyprowadzane i odbierane są dzieci w wyznaczonych godzinach.

 Kontakt  z  rodzicami/opiekunami  dziecka  odbywa  się  z  wykorzystaniem  technik
komunikacji na odległość.

 Przedszkole posiada jeden termometr bezdotykowym, który jest dezynfekowany.

 W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów mogących wskazywać na infekcję
dróg  oddechowych,  w  tym  w  szczególności  gorączkę,  kaszel  oraz  innych
niepokojących objawów chorobowych należy odizolować dziecko w wyznaczonym
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pomieszczeniu  -  izolatorium.  Pomiaru  temperatury  ciała  dziecka  dokonuje  się  za
zgodą rodziców/opiekunów.  Nauczyciel,  który zauważył  u dziecka oznaki choroby,
w tym   podwyższoną temperaturę  ciała  powyżej  38,0ºC niezwłocznie  powiadamia
dyrektora szkoły, który  kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi)
 w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza
się w odrębnym  pomieszczeniu.

 W przypadku złego samopoczucia dziecka, gdy rodzic/opiekun nie wyraża zgody na
pomiar temperatury, rodzic/opiekun odbiera dziecko z przedszkola.

 Opiekę  nad  dzieckiem  w  izolatorium  sprawuje  wyznaczony  przez  dyrektora
nauczyciel bądź pracownik szkoły  lub dyrektor do momentu odbioru dziecka przez
rodzica/opiekuna.

 W przedszkolu obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem,
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak
i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

 Przybory do ćwiczeń (piłki,  skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć
należy czyścić lub dezynfekować.

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub zdezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

 W  czasie  epidemii  nie  organizuje  się  wyjść  grupowych,  wyjść  na  plac  zabaw i
wycieczek szkolnych.

 Dzieci posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się  na  stoliku,  w  tornistrze  lub  na  własnej  półce  w  szafce  przedszkolnej.
Przedmiotami, przyborami szkolnymi dzieci nie mogą wymieniać się miedzy sobą.

 Sale, korytarze wietrzone są  co najmniej raz na godzinę.

 Podczas  realizacji  zajęć,  w  których  nie  można  zachować  dystansu,  ogranicza  się
ćwiczenia i gry kontaktowe.

 Dzieci nie mogą zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów za wyjątkiem dzieci ze
specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi,  w  szczególności  z  niepełnosprawnościami.
W  takich  przypadkach  za  regularne  czyszczenie  i  dezynfekcję  przedmiotów
zabieranych przez dziecko do przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie. Dzieci
nie mogą udostępniać swoich zabawek/przedmiotów innym uczniom/dzieciom.

 W sytuacji bliskiego kontaktu z dzieckiem w nauczyciele korzystają z maseczki lub
przyłbicy.
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 W bibliotece szkolnej ogranicza się dzieciom wolny dostęp do półek. Książki podaje
nauczyciel bibliotekarz. Zwrócone książki i inne materiały  przechodzą dwudniowy
okres kwarantanny.

 Liczba dzieci w przedszkolu nie może przekraczać 25 dzieci.

 Rodzice powinni regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem,
ni  podawać ręki  na  powitanie.  Powinno  się  zwrócić  uwagę na  sposób zasłaniania
twarzy podczas kichania czy kasłania.

 Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.

2. Organizacja  pracy  szkoły  i  przedszkola  w  wypadku  czasowego  ograniczenia
funkcjonowania  placówki  w  związku  z  zapobieganiem,   przeciwdziałaniem
i zwalczeniem COVID-19.

 Za organizację kształcenia, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na  odległość  lub  innego  sposobu  realizacji  tych  zajęć,  w  okresie  ograniczenia
funkcjonowania szkoły i przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i  zwalczeniem  COVID-19  odpowiada  dyrektor,  który  działa  w  porozumieniu
z organem prowadzącym, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.

 Nauczyciele w porozumieniu z dyrektorem ustalają źródła i materiały niezbędne do
realizacji zajęć, z których dzieci mogą korzystać.

 W  razie  potrzeby  dyrektor  z  nauczycielami  modyfikuje  zestaw  programów
wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania.

 Dyrektor w razie potrzeby w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
w trakcie roku szkolnego, modyfikuje program wychowawczo-profilaktyczny.

 Treści nauczania realizowane są zgodnie z programami nauczania, rozkładami zajęć
i tygodniowym rozkładem zajęć obowiązującym w Przedszkolu w Buchcicach.

 Każdy   rodzic/opiekun  ma  możliwość  konsultacji  z  nauczycielem  prowadzącym
zajęcia przez Messenger, telefon, e-mail.

 Wychowawcy  przekazują  dzieciom  i  rodzicom  informacje  o  sposobie,  trybie
udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.
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 Przy wejściu głównym przedszkola umieszczone są numery telefonów do Powiatowej
Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Tarnowie,  oddziału  zakaźnego  szpitala
i pogotowia ratunkowego.

 W przedszkolu osoby trzecie, w tym rodzice dzieci zobowiązane są do dezynfekcji rąk
i zakrywania maseczką nosa i ust.

 Dzieci muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po
powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.

 W toaletach  umieszczone  są  plakaty  z  zasadami  prawidłowego  mycia  rąk,  a  przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje dezynfekcji.

 Osoba  sprzątająca  dba  o  czystość  urządzeń  sanitarno-higienicznych  i  o  ich
dezynfekcję.

 Po  skończonych  zajęciach  sprzęt  w  salach  poddawany  jest  dezynfekcji  (stoliki,
krzesełka, leżaki,  itd.)

4. Gastronomia.

 Obiady  do  przedszkola  dostarcza  firma  cateringowa  w  pojemnikach  zbiorczych
z wykorzystaniem jednorazowych pojemników i sztućców.

 Firma  Cateringowa  dostarcza  przygotowane  posiłki  z  zachowaniem  najwyższych
standardów bezpieczeństwa.

 Pracownik cateringu w czasie dostawy zabezpieczony jest  przez firmę cateringową
w środki ochrony osobistej: fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczkę lub przyłbicę.

5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników przedszkola.

 Do  pracy  w  przedszkolu  mogą  przychodzić  jedynie  osoby  bez  objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

 W  przypadku  wystąpienia  u  pracownika  będącego  na  stanowisku  pracy
niepokojących  objawów  infekcji  górnych  dróg  oddechowych  należy  zmierzyć
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temperaturę.  W  przypadku,  gdy  jest  ona  równa  38⁰C  lub  wyższa,  pracownik

korzysta z teleporady medycznej.

 Obszar,  w którym poruszał się pracownik z infekcją dróg oddechowych należy
poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.

 W  przypadku  potwierdzonego  zakażania  SARS-CoV-2  na  terenie  przedszkola
należy postępować zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.  Sporządza  się  listę  osób przebywających  w tym samym czasie  w
placówce,  w  której  przebywała  osoba  podejrzana  o  zakażenie  i  stosuje  się
wytyczne GIS odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażoną osobą.

6. Nauczyciele

 Nauczyciel  pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując
zajęcia dydaktyczne,  wychowawcze i opiekuńcze w szkole.

 Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na
godzinę;  podczas  sprzyjających  warunków  zewnętrznych  wskazane  jest
prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.

 Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę  na konieczność regularnego mycia rąk,
szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po
powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

 W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą
rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

            7. Postanowienia końcowe
 Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 Procedura może być modyfikowana.
 Rodzice  zostaną  zapoznani  z  procedurą  podczas  pierwszych  zebrań

zorganizowanych przez szkołę oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji –
załącznik nr 1

 O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby
zainteresowane.

 Na tablicy informacyjnej  znajdują się aktualne  numery telefonów do:  stacji
sanitarno-epidemiologicznej  oraz  służb  medycznych,  z  którymi  należy  się
kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.
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Załącznik nr 1

Deklaracja rodziców

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo   oświatowe
(Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119
poz. 1)

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć kółko):
o Zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-

19 obowiązującej na terenie Publicznego Przedszkola w Buchcicach
o Zobowiązuję  się  do  przestrzegania  obowiązującej  procedury  bezpieczeństwa
i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzani/ puszczenia
do  przedszkola  tylko  i  wyłącznie  zdrowego  dziecka,  (bez  kataru,  kaszlu,  podwyższonej
temperatury  ciała)  oraz  natychmiastowego  odebrania  dziecka  
z  placówki  (max.30  min)  w  razie  wystąpienia  jakichkolwiek  oznak  chorobowych  
w czasie pobytu w placówce.
o Przyjmuję  do  wiadomości  i  akceptuję,  iż  w  chwili  widocznych  oznak  choroby  
u  mojego  dziecka,  dziecko  nie  zostanie  w  danym  dniu  przyjęte  do  placówki  
i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
o Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie 
zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu       w 
szkole.
o Zobowiązuję się do poinformowania przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej  odnośnie  koronawirusa  SARS-CoV-2  lub  choroby  COVID-19  w  moim
najbliższym otoczeniu.
o Moje  dziecko  nie  miało  kontaktu  z  osobą  zakażoną  koronawirusem lub  chorą  na
COVID-19  oraz  nikt  z  członków  najbliższej  rodziny,  otoczenia  nie  przebywa  na
kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
o Moje  dziecko  nie  jest/jest   (proszę  zaznaczyć)  uczulone  na  wszelkie  środki
dezynfekujące. 

………………………………………………………………………………..…………….
(czytelny podpis matki/ojca)
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