REGULAMIN DLA RODZICÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 1 UL. LILPOPA 4 ORAZ
PRZEDSZKOLA FILIALNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 UL.PIŁSUDSKIEGO 19
W BRWINOWIE
W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa liczebność
oddziałów została ograniczona. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce. Pierwszeństwo
w uczęszczaniu będą miały dzieci rodziców, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki ze
względu na wykonywanie pracy oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb
mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania
związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
Zasady dla rodziców obowiązujące w placówce:
1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce rodzic
zobowiązany jest do przekazywania dyrektorowi/wicedyrektorowi istotne informacje o
stanie zdrowia dziecka.
2. Do placówki należy przyprowadzać dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (kataru,
kaszlu, podwyższonej temperatury).
3.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych jest
bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola.

4. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp)
będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać
dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu. W
przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z
rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka dyrektor/wicedyrektor
zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.
5. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi
wskazującymi na infekcję oraz temperaturą powyżej 37.5 stopni
6. Rodzic wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów,
pluszaków czy zabawek (małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek, itp.)
7.

Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny podkreślając, że
powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie
podawać ręki na powitanie, nie przytulało innych dzieci oraz zwracać uwagę na
odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

8. W miarę możliwości dziecko powinien przyprowadzać i odbierać stały opiekun- unikając
w ten sposób dużej rotacji osób postronnych.
9. 03.08.2020 r. rodzic (niezależnie od wieku dziecka) zobowiązany jest przynieść dwa pełne
komplety ubrań na zmianę w szczelnie zamkniętym plastikowym opakowaniu – podpisane
imieniem i nazwiskiem dziecka. Ubranie zostawiamy w wyznaczonej szafce w szatni.
10. W przedszkolu ze względów bezpieczeństwa dzieci nie będą myły zębów.
11. Dzieci pod nadzorem nauczycieli i według ustalonego harmonogramu będą mogły
korzystać z istniejącego na terenie placówki placu zabaw.
12. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do
odbioru dzieci i innych osób postronnych.
13. .Rodzic zobowiązany jest się do codziennej obowiązkowej dezynfekcji rąk swoich i dziecka
przy wejściu do przedszkola.
14. Drzwi wejściowe do budynku przedszkola będą zamykane w godzinach 8.15 -15.00.
15. Obowiązuje organizacja zajęć, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup
dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się
opiekowali Ci sami opiekunowie;
16. Ponadto informujemy, iż w placówce będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące
codzienną dezynfekcję oraz przestrzeganie zasad higieny.
17. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub
personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej
chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
18. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek (wg.
Zaleceń Ministerstwa Zdrowia by zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa dzieci
będą często myć ręce wodą z mydłem), nie będą wychodziły na spacery poza teren
przedszkola oraz nie będzie poobiedniego odpoczynku w formie leżakowania.
Przyprowadzając dziecko do przedszkola jako rodzic zobowiązuje się do przestrzegania
powyższego regulaminu.
…………………………………………………………….
(podpis rodzica)

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Podczas przebywania w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Filialnym Przedszkola Nr 1
w Brwinowie pomimo zastosowania procedur i środków ochronnych, może dojść do
zakażenia dziecka wirusem SARSCoV-2 lub innym drobnoustrojem przenoszonym drogą
kropelkową. Jako rodzic/prawny opiekun rozumiem to oraz w pełni akceptuję powyższe
ryzyko zakażenia, a także możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (w tym rodzina
dziecka) oraz biorę pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem
mojego dziecka do przedszkola oraz z jego dowożeniem do przedszkola. Oświadczam,
że podpis składam dobrowolnie.
…………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
2. Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz
nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia
widocznych oznak choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura ).
…………………………..………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
3. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu
…………………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
4. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych
oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka,
duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
………………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
5. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących „Procedur bezpieczeństwa na terenie
placówki w okresie pandemii covid-19” związanych z reżimem sanitarnym przede
wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez
kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury, objawów alergicznych oraz natychmiastowego
odebrania dziecka z placówki ( maksymalnie w przeciągu godziny) w razie wystąpienia
jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 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 i przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego pozwalającego na jego
powrót do przedszkola/oświadczenia rodziców.

………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
6. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym
codziennie przy wejściu do przedszkola, po obiedzie oraz w razie zaobserwowania u dziecka
niepokojących objawów zdrowotnych a także na rejestr wyniku pomiaru.
………………………….………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
7. Wyrażam zgodę na podjęcie w przedszkolu względem mojego dziecka postępowania na
wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-COV-2
……………………….………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
8. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
Wyrażam zgodę na dezynfekcję rąk mojego dziecka przy wejściu do przedszkola i wyjściu z
przedszkola.
………………………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
9. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń,
pretensji do dyrektora Przedszkola Nr 1 ul. Lilpopa 4 i Przedszkola Filialnego Przedszkola
Nr 1 ul. Piłsudskiego 19 w Brwinowie oraz organu prowadzącego placówkę, będąc
całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie
pandemii.
…………………….………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
10. Oświadczam, że zostałem/am poinformowana o możliwości zapoznania z obowiązującymi
w przedszkolu procedurami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej
przedszkola oraz na drzwiach wejściowych do budynku placówki.
..………………….………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
11. Oświadczam, że jestem świadoma/y ryzyka i ograniczeń pobytu dziecka w przedszkolu w
okresie epidemii oraz zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania zasad
funkcjonowania Przedszkola w tym okresie.
…………………..………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

12. Oświadczam, że zostałem/am poinformowana o zasadach pobierania opłaty za wyżywienie
w przedszkolu w dniach 03.08.2020 r. – 28.08.2020 r. :
a) Stawka żywieniowa wynosi 10 zł ( dziesięć złotych);
b) W przypadku niezgłoszenia się dziecka w dniu 03.08.2020 r. rodzic płaci stawkę
żywieniową dzienną x ilość dni do czasu przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub
złożenia pisemnej rezygnacji z miejsca w/w okresie;
c) Rodzice obowiązani są do przekazywania informacji drogą mailową każdorazowo do
czwartku do godziny 9:00 czy dziecko będzie obecne w przedszkolu w kolejnym
tygodniu wg schematu:
3-8.08. - informacja do 30.07. g. 9:00
10-14.08 - informacja do 6.08. g. 9:00
17-21.08. - informacja do 13.08. g. 9:00
24-08.08. - informacja do 20.08. g. 9:00
d) Brak informacji w wyznaczonym terminie traktowany jest jako deklaracja obecności
dziecka w przedszkolu i wiąże się z naliczeniem opłat za wyżywienie za cały tydzień.
e) Informacje należy wysyłać na adres lesneprzedszkole@wp.pl.
f) Brak udokumentowania nieobecności dziecka ze strony rodzica do czwartku danego
tygodnia powoduje skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola na czas
pandemii.
…………………..………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

