
REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I PRZEBYWANIA DZIECKA W 

NIEPUBLICZNYM  PRZEDSZKOLU „PLUSZAK” W IŁAWIE W ZWIAZKU Z 

PANDEMIĄ

Drodzy Rodzice! 

Działając w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 

kwietnia 2020r. oraz 4 maja 2020r. dla przedszkoli , przedstawiamy Państwu Procedurę 

organizującą bezpieczne funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Pluszak” w Iławie  w czasie

pandemii Covid – 19. Przedstawione poniżej założenia określamy jako wstępne, które będziemy na 

bieżąco uaktualniać. 

Organizacja pracy przedszkola w odniesieniu do dzieci i rodziców 

• Przedszkole działa w trybie reżimu sanitarnego. 

• Podczas ponownego otwarcia przedszkole będzie realizowało tylko czynności opiekuńcze. 

• Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci obojga pracujących rodziców, a 

także pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i 

przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

• Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek oznak infekcji. 

Przy wejściu rodzic/opiekun wypełnia tzw. ankietę bezpieczeństwa. 

• Nie można przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. 

• Przed wejściem do przedszkola rodzicom,  dzieciom,  pracownikom oraz wszystkim innym 

osobom, np. dostawcom będzie mierzona temperatura (w sposób bezdotykowy).

• Przy wejściu zostaje umieszczony dozownik z płynem dezynfekującym. Wszystkie osoby 

dorosłe wchodzące do przedszkola są zobligowane do dezynfekowania rąk. Wszystkie 

osoby muszą obowiązkowo mieć na maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe. 

Wszystkie osoby wchodzące do przedszkola zachowują bezpieczny odstęp co najmniej 2 

metry.

• Rodzice zobowiązują się pozostać w gotowości do kontaktu telefonicznego lub mailowego 

przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.

•  Czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin dziennie – od 6.00- 17.00.  Mając na uwadze 

bezpieczeństwo dzieci ich opiekunów i pracowników przedszkola należy przyprowadzać 

dzieci od godz. 6:00 do 8:15 oraz odbieranie dzieci nie wcześniej niż o godz. 15 :00. 

Ewentualna zmiana funkcjonowania godzin placówki nastąpi po analizie zgłoszonych 

wniosków od rodziców. 

• Liczbę oddziałów, a tym samym liczbę dzieci mogących uczęszczać do przedszkola określi 

dyrektor przedszkola po zapoznaniu się z ilością nauczycieli mogących podjąć pracę oraz 

na podstawie wcześniejszego zgłoszenia chęci przyprowadzenia dziecka do placówki oraz 

po przeanalizowaniu ankiet, które rodzice przesłali drogą mailową na adres przedszkola. 

• Określa się liczbę dzieci w jednym oddziale, biorąc pod uwagę zapewnienie każdej osobie 



przebywającej w sali 4 metrów kwadratowych przestrzeni. Dzieci mogą być zróżnicowane 

wiekowo. 

• Dzieci przez cały dzień pobytu przebywają w jednej wyznaczonej i stałej sali zajęć i nie 

będą miały kontaktu z dziećmi z innych grup. 

• Wyjścia na teren przedszkolnego placu zabaw w czasie pobytu dziecka w placówce będzie 

niemożliwe lub ograniczone.

• Zabrania się spacerów z dziećmi poza teren placówki. 

• Rodzic/opiekun stara się przebywać w pomieszczeniach przedszkola najkrócej, jak to 

możliwe.

•  Rodzic/opiekun nie wchodzi poza teren wyznaczony granicą szatni. Dziecko odbiera z 

szatni i przyprowadza wyznaczony pracownik

• Jednocześnie w szatni przedszkola może przebywać jeden rodzic z jednym dzieckiem ( 15 

m2). Bardzo prosimy o sprawne przebieranie dzieci w szatni. Prosimy, aby rzeczy 

przyniesione na zmianę zapakowane były w szczelnie zamknięty worek.

• Dzieci nie mogą przynosić z domu do przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek, 

żywności, napojów itp., ani też wynosić ich z przedszkola.

• Podczas pobytu w przedszkolu dzieci nie będą opuszczały terenu placówki, oraz nie będą

miały kontaktu z osobami z zewnątrz.

• W czasie  pandemii  zawieszone  zostają  wszelkiego  rodzaju  teatrzyki,  warsztaty,  zajęcia

otwarte i dodatkowe.

• Podczas pobytu dzieci  w przedszkolu będą  dokonywały zabiegów higienicznych (mycie

rąk) ze wzmożoną częstotliwością.

• Podczas pobytu w przedszkolu dzieci nie będą myły zębów.

W przypadku pojawienia się nowych informacji zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani. 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

przedszkole@pluszak.ilawa.pl, 661 087 379 (ul. Sikorskiego 1), 605 890 248, 513 821 836,

601 497 224 (ul. Smolki 11)


