REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 260 W WARSZAWIE
OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.

Na podstawie wytycznych MEiN, GIS, MZ oraz uwzględniając specyfikę budynku przedszkola.
1. Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00 – 17.00.
2. W przedszkolu będą pracowały trzy grupy przedszkolne (zgodnie z arkuszem
organizacji na rok szkolny 2021/2022):
- grupa I „Kotki” – poniedziałek, wtorek 8.15 – 15.20, środa, czwartek, piątek 8.00 –
15.00,
- grupa II „Misie” – 7.00 – 17.00,
- grupa III „Jeżyki” – 7.30 – 16.30.
3. Do przedszkola przyprowadzamy dziecko zdrowe, bez objawów wskazujących na
infekcję dróg oddechowych. Przez objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych
rozumie się: podwyższoną temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel,
katar, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu.
4. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno
przyprowadzać dziecka do przedszkola.
5. W miarę możliwości prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy
oddziałów do których uczęszczają. Dzieci w miarę możliwości powinny być
odprowadzane i odbierane z przedszkola przez tę samą, zdrową osobę dorosłą.
6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej – szatni –
z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem oraz przestrzeganiem wszelkich środków
ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk) przy zachowaniu dystansu społecznego od
kolejnego rodzica/opiekuna minimum 1,5 m. W szatni może przebywać maksymalnie
5 osób dorosłych.
7. Osoba

przyprowadzająca

i

odbierająca

dziecko

przebywa

w przestrzeni wspólnej minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do
oddania pod opiekę opiekunowi, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych,
spacerować z dzieckiem po terenie przedszkola. Osoba ta obowiązana jest opuścić
przedszkole bez zbędnej zwłoki.
8. Czas schodzenia się dzieci do przedszkola 7.00 - 8.35. Ze względu na ograniczoną ilość
osób w szatni przedszkola, proszę o przychodzenie do przedszkola z rezerwą czasową.

9. Dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych przedmiotów i zabawek –
ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel
sprawujący opiekę dba, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym.
10. O godzinie 8.50 pomieszczenia gdzie były przyjmowane dzieci są poddane dezynfekcji.
11. Pobyt na świeżym powietrzu zgodnie z harmonogramem (zasada zmianowości grup).
12. Ogród przedszkolny – dezynfekcja 1 osoba. Pobyt dzieci w wyznaczonych godzinach
z przerwami na dezynfekcję. Sprzęt trudny do dezynfekcji będzie wyłączony
z używania i zabezpieczony taśmami.
13. Od 1 września br. do odwołania dzieci nie myją zębów w przedszkolu.
14. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami wychowanków za pomocą poczty
elektronicznej. Jeśli istnieje konieczność spotkania na terenie przedszkola, może ono
odbyć się po uprzednim zdalnym ustaleniu terminu spotkania.
15. Jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku niepokojących objawów chorobowych
u dziecka, będzie mierzona temperatura – termometrem bezdotykowym.
16. Wydawanie posiłków dla dzieci będzie odbywało się w wyznaczonym czasie dla każdej
z grup. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym
się dziećmi. Personel kuchenny jest wyposażony w środki ochrony osobistej – maseczki
lub przyłbice, fartuchy oraz płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni,
sprzętów. Pracownicy strefy żywienia przed wznowieniem opieki przedszkolnej
przechodzą instruktaż wdrożenia zalecanych procedur ostrożności.
17. W przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych u dziecka, dziecko zostanie
odizolowane w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości.
Dziecko znajduje się pod opieką pracownika przedszkola wyznaczonego przez
dyrektora przedszkola lub jego zastępcę. W takim przypadku zostaje uruchomiona
„Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID-19”.
18. Rodzice są zobowiązani do aktualizacji swoich danych telefonicznych i odbierania
w miarę możliwości telefonów z przedszkola.
19. W przedszkolu wszyscy zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów
higienicznych t.j. częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie
dotykania oczu, ust i nosa.

20. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym o ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
21. Wyznaczenie pracownicy obsługi są odpowiedzialni za bieżący nadzór nad pracami
porządkowymi ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji

powierzchni

dotykowych

–

poręczy,

klamek

i powierzchni płaskich w tym stolików, wietrzenia pomieszczeń, dezynfekcji toalet.
22. Przy odbieraniu dziecka z przedszkola należy stosować się do następujących zasad:
- jeżeli dzieci są w budynku przedszkola (wszystkie grupy), drzwi wejściowe są
zamknięte i zostaną otwarte po uprzednim przedstawieniu się osoby upoważnionej do
odbioru dziecka,
- rodzic nie może wchodzić do sali, należy czekać na dziecko w szatni,
- w szatni może przebywać 5 rodziców/opiekunów prawnych z zachowaniem środków
ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk) oraz minimalnej odległości 1,5 m,
- w przypadku odbioru dziecka z ogrodu przedszkolnego należy zachować zalecaną,
właściwą odległość (rodzic/opiekun prawny – nauczyciel)
- zakaz korzystania z ogrodu przedszkolnego i sprzętu przez dzieci i rodzeństwo po
odebraniu dziecka z przedszkola.
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