
REGULAMIN POBYTU DZIECKA  

W OKRESIE PANDEMII 
KORONAWIRUSA 

W PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU 
„NIEZAPOMINAJKA”  

 
 
1. Przedszkole i Żłobek jest czynne w godzinach 6.30 – 17.00. 
2. Dzieci przyprowadzane są do godziny 9.00, dziecko przekazywane 
jest w progu wejścia do placówki osobie wyznaczonej do 
odprowadzania dzieci do sali zabaw. 
3. Przy rodzicu/ opiekunie prawnym dziecko ma mierzoną 
temperaturę. 
4. Rodzic / opiekun prawny ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar 
temperatury, w przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo odmówić 
przyjęci dziecka do placówki. 
5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z 
przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do 
pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5m. 
7. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub 
przebywające na kwarantannie. 
8. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej  (katar, kaszel, 
biegunka, wymioty itp.nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia 
dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania 
się na konsultacje lekarskie. W przypadku podejrzenia zarażenia, 
dziecko musi być natychmiast odizolowane oraz musi zostać 
poinformowany rodzic i dyrektor placówki. Rodzic / opiekun po 
telefonie od nauczyciela/opikuna  ma obowiązek odebrać najszybciej 
jak to możliwe nie później niż 60 min od otrzymania telefonu.  
W przypadku nieodebrania dziecka bądź braku możliwości 
skontaktowania się z rodzicami/opiekunami, nauczyciel ma prawo 
powiadomić właściwe organy służby zdrowia. 



9. Dziecko nie zabiera ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub 
zabawek. 
10. Dziecko w czasie pobytu w placówce objęte jest stałym dozorem i 
opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika placówki.  
12. Sala, w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na 
godzinę, w czasie przerw w zajęciach,  
a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć. 
13. Klamki do drzwi, poręcze oraz stoły w sali są regularnie 
dezynfekowane. 
14. Dziecko, które korzysta z toalety pod nadzorem nauczyciela myje 
ręce zgodnie z umieszczoną przy umywalkach instrukcją. 
 
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 
25 sierpnia 2020 r.  
https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-
glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-
przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-
innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-
dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja 


