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REGULAMIN INFORMACYJNY DLA RODZICÓW ORAZ PRACOWNIKÓW O 

SZCZEGÓLNYCH ZASADACH DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI  

W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII WIRUSA COVID-19   

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 „AKDEMIA DOBREGO STARTU” W GRAJEWIE 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781 

3. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

4. Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dostępne na stronie internetowej). 

 

 

 

 

 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781
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Procedura odprowadzania i przyprowadzania dziecka 

 do Niepublicznego Przedszkola 

„Akademia Dobrego Startu” 

w Grajewie 

w czasie trwania pandemii COVID – 19 

• Rodzice lub opiekunowie (zgłoszeni w karcie przyjęcia dziecka) przyprowadzają i odbierają dzieci wg 

ustalonych w niniejszym dokumencie zasad. 

• Dzieci przyprowadzane i odbierane są tylko przez jednego z rodziców lub opiekunów.  

• Każdy Rodzic/opiekun odprowadzający dziecko powinien mieć założoną maseczkę ochronną i po 

przyjściu do szatni zobowiązany jest natychmiast zdezynfekować ręce dostępnym w przedszkolu 

płynem do dezynfekcji.  

• Sposób użycia płynu: nanieść niewielką ilość płynu na dłonie i wcierać przez co najmniej 30 sekund 

do całkowitego wyschnięcia preparatu. Nie spłukiwać. Nie stosować na błony śluzowe, wargi ani 

oczu. Tylko do użytku zewnętrznego. 

• Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci w wyznaczonych godzinach od 6:30 do 8:30.  

• W szatni może przebywać jednocześnie 8 osób (dzieci, rodziców i personelu) ul. Wojska Polskiego i 

5 osób (dzieci, rodziców i personel) ul. Targowa. 

• Rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 72, zobowiązani są do 

odesłania dziecka do łazienki w celu umycia rąk, przed wejściem na salę przedszkolną 

(Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do łazienki). Dzieci uczęszczające do przedszkola przy ul. 

Targowej 6 myją ręce po wejściu na salę pod nadzorem nauczyciela/opiekuna. 

•  Osoby przebywające w szatni zachowują bezpieczną od siebie odległość 2 m. 

• W sytuacji stworzenia się kolejki w celu oddania dziecka personelowi przedszkola, rodzice zachowują 

od siebie bezpieczną odległość 2 m. 

• Rodzic/opiekun w identyczny sposób odbiera dziecko z przedszkola. Odbiór dziecka odbywa się w 

godzinach od 14:30 (Rodzice/opiekunowie oczekują na dziecko w szatni). Po odbiorze z ogrodu 

przedszkolnego Rodzic/opiekun opuszcza jak najszybciej teren przedszkola i nie wchodzi do budynku 

przedszkola. 

• Ze względu na ograniczone możliwości kontaktu z Rodzicami, informacje o funkcjonowaniu dziecka 

w trakcie pobytu w przedszkolu udzielane są telefonicznie. Prosimy kontaktować się z wychowawcami 

na numer właściwego przedszkola.  
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ul. Wojska Polskiego tel. 884 329 984, ul. Targowa tel. 730 984 936 

 

• Przedszkola czynne są: ul. Wojska Polskiego od 6:30 do 17:00, ul. Targowa od 7:00 do 16:30. 

Rodzice zostali powiadomieni i zobowiązują się do: 

- podpisania stosownego oświadczenia przez obojga Rodziców i dostarczenia dokumentu do przedszkola 

w pierwszym dniu pobytu dziecka (załącznik nr 1), 

- niewchodzenia do sal przedszkolnych, łazienki, korytarza (Rodzic/opiekun po przyprowadzeniu do 

przedszkola, jest zobowiązany do przekazania dziecka nauczycielom/opiekunom. Rodzic/opiekun 

oczekuje w szatni na odbiór dziecka), 

- codziennej zmiany ubrań i bielizny dziecka oraz dostarczenia kompletu bielizny i ubrań na zmianę, 

- regularnego przycinania paznokci dziecku, 

- wyposażenie dziecka w mały ręcznik (podpisany imieniem i nazwiskiem oraz wymianę ręcznika na 

świeży co najmniej 2 razy w tygodniu), 

- edukacji dzieci dotyczącej wystrzegania się nawyków niehigienicznych w codziennych czynnościach  

i podejmowania bliższego kontaktu z rówieśnikami (nie przytulamy, nie całujemy, unikamy bliższych 

kontaktów, podawania rąk), 

- nieprzynoszenia przez dziecko zabawek, książek, plecaków, torebek, pomadek itp. przedmiotów, 

- nieprzyprowadzania dziecka z objawami choroby, alergii (pracownicy przedszkola nie są w stanie 

odróżnić kataru, kaszlu alergicznego od chorobowego), 

- w sytuacji wystąpienia objawów infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie 

umieszczone w izolatce (wydzielone pomieszczenie w budynku przedszkola), a rodzic ma obowiązek 

natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola, podpisania karty informacyjnej o stanie zdrowia 

dziecka (załącznik nr 2), dokonania konsultacji medycznej oraz poinformowania dyrektora przedszkola o 

diagnozie. Pozostawienia dziecka przez 7 dni w domu w celu kwarantanny. Po powrocie do placówki, 

dziecko przynosi zaświadczenie od lekarza, że może uczęszczać na pobyt grupowy dzieci. 

- w przypadku wystąpienia innych objawów choroby lub zgłoszenia złego samopoczucia przez dziecko,  

o okresie izolacji decyduje dyrektor placówki, 

- wynik pomiaru temperatury powyżej 37C, obliguje Rodziców do natychmiastowego odbioru dziecka z 

przedszkola (pomiar temperatury odbywa się po zajęciach dydaktycznych, w których dzieci nie 

podejmowały aktywności fizycznej lub w sytuacji złego samopoczucia dziecka), 
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- w sytuacji potwierdzenia diagnozy wirusa SARS-CoV-2 u dziecka uczęszczającego do przedszkola lub 

personelu, dyrektor zawiadamia lokalną Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną. Dane stacji:  

ul. Plac Niepodległości 12, 19-200 Grajewo, tel. (86) 272 26 00, e-mail: psse_gw@op.pl 

- ze względu na reżim sanitarny przedszkole nie zapewnia karmienia dzieci, 

-  dzieci powinny samodzielnie korzystać z toalety, 

- informujemy, że w grupie ryzyka znajdują się dzieci z chorobami układu oddechowego oraz dzieci z 

chorobami przewlekłymi, dlatego nie rekomenduje się przyprowadzania dzieci znajdujących się w grupie 

ryzyka do przedszkola w trakcie trwania pandemii, 

- Rodzice na własne ryzyko i odpowiedzialność przyprowadzają dziecko do przedszkola w trakcie trwania 

pandemii. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania 

na wirusa SARS-CoV-2 przez dzieci uczęszczające do przedszkola, a także zachorowania osób z ich 

najbliższego otoczenia. 

 

Pozostałe zasady organizacji pracy przedszkola w trakcie trwania pandemii  

COVID – 19: 

- od dnia 1 września 2020 r., w przedszkolu przy ul. Wojska Polskiego 72 do godziny 8:00 dzieci łączone są 

w jedną grupę w godzinach rannych i popołudniowych, przestrzegane są przy tym limity metrażowe i 

ilościowe.  

Limity metrażowe: 

Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co 

najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde 

kolejne dziecko, z tym że: a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas 

pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co 

najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie. W grupie 

może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 

- do odwołania dzieci nie będą myć zębów w przedszkolu, 

-  przedszkole przywraca zajęcia dodatkowe od dnia 1 września. Dochodzący nauczyciele/ instruktorzy 

zostaną zobowiązaniu do przestrzegania reżimu sanitarnego, obowiązującego w przedszkolu. 
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- personel przedszkola jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej (rękawice jednorazowe, przyłbice, 

fartuchy plastikowe). Środki używane są w zależności od potrzeb np. podczas zabiegów higienicznych przy 

dzieciach i w izolatce, 

- pracownicy przedszkola są poinformowani, że w przypadku wystąpienia objawów chorobowych takich jak 

kaszel, duszności, problem z oddychaniem, gorączka nie powinni przychodzić do pracy, lecz zgłosić się do 

stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zadzwonić pod nr 999 lub 112 i niezwłocznie powiadomić dyrektora 

o zaistniałej sytuacji, 

- personel przedszkola oświadcza, że nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nikt z 

członków najbliższej rodziny personelu, otoczenia, domowników nie przebywa na kwarantannie, nie 

przejawia widocznych oznak choroby, nie wrócił z zagranicy naszego kraju w ciągu ostatnich dwóch tygodni. 

Procedura w przypadku wystąpienia objawów COVID - 19 u dziecka 

w  

Niepublicznym Przedszkolu nr 1 „Akademia Dobrego startu” w Grajewie 

 

1. Jeżeli personel przedszkola zauważy objawy u dziecka mogące świadczyć o COVID 19 (gorączka, 

kaszel, duszności, ból brzucha, biegunka brak smaku i inne) odsyłamy dziecko do pomieszczenia 

izolacji (pomieszczenie znajdujące się za drzwiami przesuwnymi aneksu kuchennego). 

2. Opiekę nad dzieckiem przejmuje wytypowany pracownik przedszkola. 

3. Opiekun musi być ubrany w sprzęt ochronny (kombinezon, rękawice, przyłbica). 

4. Opiekun wypełnia kartę informacyjną o stanie zdrowia dziecka. 

5. Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem procedur przyprowadzania i odbierania bezpośrednio z 

pokoju izolacji. 

6. Rodzic podpisuje informacje o stanie zdrowia dziecka wypełnioną przez opiekuna. 

7. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka i nieodebraniu dziecka przez Rodzica wdrażamy 

postępowanie związane z wezwaniem pogotowia ratunkowego. 

8. Ratownik medyczny przekazuje informacje o adresie placówki, do której zostało zabrane dziecko,  

a opiekun przekazuje stosowną informację Rodzicowi. 

 

Regulamin może być modyfikowany, a każda aktualizacja zostaje przekazana do wiadomości rodziców, 

opiekunów i personelu przedszkola przy użyciu przekazu poczty elektronicznej, publikacji na 

zamkniętych grupach w mediach społecznościowych. 
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REGULAMIN INFORMACYJNY DLA RODZICÓW ORAZ PRACOWNIKÓW O 

SZCZEGÓLNYCH ZASADACH DZIAŁALNOSCI PLACÓWKI W TRAKCIE TRWANIA 

PANDEMII WIRUSA COVID-19 OBOWIĄZUJE OD DNIA 01. 09. 2020 r. DO ODWOŁANIA. 

 

 

Dyrektor przedszkola, Izabela Olszewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

(załącznik nr 1) 

Niepubliczne Przedszkole nr 1 

Akademia Dobrego Startu 

Ul. Targowa 6/ Wojska Polskiego 72 

19- 200 Grajewo 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn  

………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, 

otoczenia, domowników nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby, nie wrócił 

z zagranicy naszego kraju w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Moje dziecko nie przejawia żadnych oznak 

chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia) na dzień podpisania oświadczenia. 

Oświadczamy, że my Rodzice/opiekunowie  

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko Rodziców/opiekunów) 

nie mieliśmy kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 nie przebywamy na kwarantannie, nie 

przejawiamy widocznych oznak choroby, nie wróciliśmy z zagranicy naszego kraju w ciągu ostatnich dwóch 

tygodni, nie mieliśmy kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie. 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadoma/my pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka 

do przedszkola w aktualnej sytuacji epidemiologicznej naszego kraju. W sytuacji zachorowania nie będę 

wnosił/ła żadnych roszczeń wobec placówki Niepubliczne Przedszkole nr 1 „Akademia Dobrego Startu” w 

Grajewie, dyrektora Izabeli Olszewskiej oraz personelu zatrudnionego w niniejszym przedszkolu. 

Zobowiązuję się do przestrzegania wprowadzonych w placówce nowych regulaminów, procedur i zarządzeń 

związanych z reżimem sanitarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), przyjmuje zasady organizacji pracy przedszkola.  

Zobowiązuję się do niezwłocznego odbierania telefonu oraz natychmiastowego odebrania dziecka (które do 

czasu odbioru będzie przebywało w izolatce w odległości 2 m od opiekuna) z placówki w razie wystąpienia 

oznak chorobowych mogącej świadczyć o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. 

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała mojego dziecka w przypadku podejrzenia złego 

samopoczucia. 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 

odnośnie wirusa SARS-CoV-2 w moim najbliższym otoczeniu.  

Oświadczam, że zostałem zapoznany z czynnikami ryzyka oraz wszelkim regulaminami i procedurami 

wprowadzonymi w przedszkolu. 

        …………………………………… 

(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
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(załącznik nr 2) 

KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

w Niepublicznym Przedszkolu nr 1 „Akademia Dobrego startu” w Grajewie 

 

Imię i Nazwisko dziecka  

Godzina zauważenia objawów  

Jakie wystąpiły objawy 

 

Godzina poinformowania rodziców  

Kto został poinformowany  

Podpis osoby informującej  

 

Pomiary temperatury: 

Godzina Wysokość Temperatury 

  

  

  

 

Inne zaobserwowane objawy: 

.................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ .....................................

.................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

Godzina odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna: ................................ 

 

W związku z zaobserwowanymi u dziecka objawami chorobowymi i wprowadzonym reżimem sanitarnym z dniem 06.05.2020 w 

Niepublicznym Przedszkolu nr 1 „Akademia Dobrego startu” w Grajewie, rodzic zobowiązany jest do: 

- kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka i poinformowania dyrektora o diagnozie. 

- nieprzyprowadzania dziecka do przedszkola przez kolejne 14 dni w celu kwarantanny. 

- przyniesienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola/żłobka po okresie 

kwarantanny. 

 

 

 

................................................................................ 
(data i podpis rodzica) 


