
Regulamin Przedszkola Samorządowego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi  

w Skawinie 

1. Zasady funkcjonowania przedszkola określa Statut, który zawiera cele i zadania działalności 

przedszkola, z uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami. 

2. Funkcjonowanie przedszkola w okresie pandemii oparte jest o wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 

form wychowania przedszkolnego. 

3. Liczba dzieci z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z wytycznych GIS - 2 m
2
 na dziecko, 

jednakże nie mniejsza niż 1,5 m
2
 

4. Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 16.30. 

5. Liczba miejsc organizacyjnych ze względu na sytuację epidemiczna w przedszkolu, określonych 

zgodnie z ustalonymi wytycznymi GIS wynosi 135 dzieci. 

6. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola. Zajęcia na zewnątrz mogą odbywać 

się tylko i wyłącznie na terenie przedszkola. 

7. Do przedszkola dzieci przyprowadzane/ odbierane są  przez osoby zdrowe. 

8. Rodzice mogą wchodzić do budynku przedszkola, z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem z 

zachowaniem od następnego rodzica lub pracownika przedszkola dystansu społecznego min 1,5 m. 

Zobowiązany jest rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. maseczka na usta  

i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

9. Rodzice wchodzą głównym wejściem, opuszczają przedszkole bocznym. 

10. Rodzice i osoby upoważnione przez rodziców składają oświadczenia w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. a także oświadczenie, że nie będą sobie rościć praw do 

odszkodowania w przypadku zachorowania dziecka.  

11. Każdorazowo po dłuższej nieobecności dziecka tj. powyżej 1 tygodnia, oraz przebytej chorobie, rodzic 

składa oświadczenie ponownie.  

12. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

13. Wszelkie zmiany w stanie zdrowia dziecka zaobserwowane przez rodziców w domu lub objęcie dziecka 

kwarantanną przekazywane są niezwłocznie telefonicznie dyrektorowi przedszkola (sms-em lub 

telefonicznie) 

14. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

15. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii lub innej choroby przewlekłej, rodzice są zobowiązani do 

przedłożenia zaświadczenia lekarskiego.  

16. Przedszkole organizuje pomieszczenie do izolacji osoby lub wyznacza miejsce z zapewnieniem min 2 m 

odległości od innych osób, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, 

rękawiczki, przyłbicę oraz fartuch biologiczny i wodoodporny, płyn do dezynfekcji rąk.  

17. Mierzenie temperatury ciała dzieci będzie dokonywane w momencie pojawienia się niepokojących 

objawów lub pogorszenia stanu zdrowia.  



18. Zabrania się wnoszenia i wynoszenia przedmiotów z przedszkola, w tym zabawek. Ograniczenie 

przynoszenia przedmiotów nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pod 

warunkiem iż rodzice zobowiązują się do dezynfekcji/ prania/ czyszczenia zabawki oraz 

nieudostępniania ich innym osobom. 

19. Pozostałe zasady funkcjonowania przedszkola pozostają bez zmian. 

 


