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Wytyczne dotyczące powrotu do zajęć stacjonarnych  

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach 

oddziały przedszkolne 

 

W związku z wprowadzoną możliwością powrotu do stacjonarnego 

funkcjonowania szkoły z dniem 25 maja 2020 roku, końca roku szkolnego 2019/2020 

obowiązywać będą w naszej placówce dodatkowe standardy higieniczne zakładające 

funkcjonowanie w podwyższonym reżimie sanitarnym, czego wymaga od nas 

rzeczywistość związana z wciąż aktualną sytuacją pandemii.  Wszystkie procedury 

i wymogi opracowane zostały w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego. Dodatkowe wymogi i obostrzenia nakładające na każdego z nas pewne 

obowiązki mają na celu zminimalizowanie ryzyka, jakie niesie ze sobą w chwili obecnej 

funkcjonowanie w przestrzeni ogólnodostępnej. 

 

1. Procedura przyprowadzania dzieci do oddziałów przedszkolnych: 

• Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach prowadzi 3 oddziały 

przedszkolne, o liczebności do 25 dzieci. 

• Oddziały przedszkolne pracować będą w godzinach 7.00 – 17.00. 

• Do opieki nad grupą wyznaczony zostanie jeden stały nauczyciel i jedna stała 

pomoc pedagogiczna. 

• Grupa przedszkolna pracować będzie w 1 przydzielonej sali lekcyjnej, z której 

usunięte zostaną dywany, oraz zabawki uniemożliwiające dezynfekcję  

(np. pluszaki). 

• Sala lekcyjna wietrzona będzie co najmniej raz na godzinę. 

• Nauczyciel oraz pomoc pedagogiczna na czas pracy z grupą przedszkolną 

wyposażeni zostaną w rękawiczki jednorazowe, przyłbice ochronne oraz płyny 

dezynfekcyjne, 

• W trakcie dnia przedszkolnego dzieci kilkukrotnie korzystać będą 

z obowiązkowego mycia rąk, obligatoryjnie : po przyjściu do przedszkola a przed 

wejściem do sal, każdorazowo po skorzystaniu z toalety, przed każdym 

posiłkiem. 
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• Każdy rodzic oddający dziecko pod opiekę przedszkola obligatoryjnie wyraża 

zgodę na pomiar temperatury ciała u dziecka. 

• W uzasadnionych przypadkach (złe samopoczucie dziecka) odbywać się pomiar 

temperatury ciała dziecka. 

• W sytuacji kiedy temperatura przekroczy 37.5 powiadomieni zostaną 

telefonicznie rodzice/prawni opiekunowie, którzy zobowiązani będą odebrać 

dziecko z placówki. 

• Do przedszkola w danym dniu zajęć nie będą przyjmowane dzieci z widocznymi 

objawami infekcji chorobowej (np. katar czy kaszel). 

• Odbiór dziecka nastąpić powinien jak najszybciej od momentu powiadomienia 

rodzica. Do tego czasu dziecko przebywać będzie pod opieką wskazanej osoby 

dorosłej (pomoc nauczyciela przedszkola) w wyznaczonym do tego celu 

pomieszczeniu izolacyjnym (gabinet medyczny). 

• Do szatni wchodzi z dzieckiem tylko jeden opiekun.  

• Rodzice przebierają dzieci i pozostawiają pod opieką pomocy pedagogicznej, 

która z każdym dzieckiem idzie do łazienki szkolnej gdzie dzieci myją ręce. 

• Niedozwolone jest odprowadzanie dzieci (przez rodziców) do łazienki 

przedszkolnej, przemieszczanie się wraz z dziećmi po terenie placówki.  

• Rodzice dzieci z najmłodszej grupy przedszkolnej proszeni są o nie blokowanie 

szatni przedszkolnej oraz nie przedłużanie czasu pożegnania z dzieckiem. 

• Wyposażenie pomieszczeniach przedszkolnych dezynfekowane będzie raz 

dziennie po zakończeniu zajęć stacjonarnych. 

• Odbiór dzieci z przedszkola: rodzice odbierający dzieci proszeni są o wejście 

na teren szatni i poczekanie aż dziecko zostanie przyprowadzone z sali zabaw 

przez pracownika obsługi.  

• Rodzice proszeni są o nie wchodzenie do sal przedszkolnych.  

 


