………………, dn………… maja 2020r.
ZASADY I PROCEDURY DLA RODZICÓW
1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani przestrzegać od 18 maja 2020 r. tj. od dnia
otwarcia placówek prowadzonych przez ………………………………….. wszystkich poniższych
zasad do czasu ich pisemnego odwołania.
2. Rodzic powinien zapoznać się z wszystkimi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej oraz
procedurami obowiązującymi w placówce (m.in. zasadami i procedurami dla
pracowników, zasadami i procedurami dla rodziców, oświadczeniem i zobowiązaniem
rodzica/opiekuna dziecka oraz wytycznymi dyrektor), dostępnymi na stronach
internetowych danych placówek.
3. Przebywanie osób trzecich w budynku jest możliwe jedynie za zgodą dyrektora, z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona na usta i nos, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe, pomiar temperatury przy wejściu
oraz odnotowanie imienia i nazwiska, nr tel. kontaktowego i godziny wejścia/wyjścia).
4. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:
a) Do placówki może być przyjęte dziecko po podpisaniu przez rodzica/opiekuna prawnego
oświadczenia wraz z zobowiązaniem (załącznik nr 1).
b) Dzieci odbierane są przed wejściem do budynku o godzinie 6.30 przez opiekunów.
c) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich
rodziców wynoszący min. 2 m.
d) Rodzice/ opiekunowie mogą wejść do budynku tylko za zgodą Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej, w wyjątkowych
sytuacjach (przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności
patrz: punkt 3 przebywanie osób trzecich).
d) Po zajęciach, o godz. 15.30 całą grupę wyprowadza na zewnątrz budynku opiekun grupy i
przekazuje rodzicom/opiekunom.
e) Dziecko przyprowadzane do placówki poddane zostaje pomiarowi temperatury, przed
wejściem do budynku, a następnie pomiar jest powtarzany min. 1 x dziennie podczas pobytu
w placówce.
f) Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną; nauczyciel ma prawo ocenić stan zdrowia dziecka i odmówić
przyjęcia do placówki, jeśli istnieją ku temu przesłanki dotyczące stanu zdrowia.
g) Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
h) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
i) Z zajęć opiekuńczych mogą korzystać wyłącznie dzieci, których rodzice pracują i nie mają
możliwości zapewnienia im opieki.
k) Rodzic zobowiązuje się do pozostawania w stałym kontakcie z nauczycielem; podaje
numer telefonu, który jest zobowiązany odbierać w każdym przypadku próby kontaktu. W
przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z
Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej poinformuje odpowiednie służby, w tym
m.in. policję, powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

l) Dziecko, które miało objawy choroby i było odizolowane może powrócić do placówki po
okazaniu zaświadczenia lekarskiego o możliwości uczęszczania do placówki.
5. Organizacja opieki w podmiocie
a) Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
b) Do grupy przyporządkowani są Ci sami opiekunowie w danym dniu.
c) W grupie może przebywać do 12 dzieci;
g) Wprowadzony zostaje zakaz wnoszenia na teren placówki i wynoszenia zabawek i
niepotrzebnych przedmiotów.
i) Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie podmiotu,
przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. Wprowadzony jest
zakaz używania sprzętu na placu zabaw
k) Nie będzie organizowanych żadnych wyjść poza teren podmiotu (np. spacer do parku).
l) Dzieci nie odbywają „leżakowania”.
6. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
a) Dzieci będą regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do podmiotu,
przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
b) Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne
środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice,
ochraniacze na obuwie a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do
przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji),
środki do dezynfekcji.
c) Wprowadzona zostaje dla pracowników i dzieci, obowiązkowa zmiana obuwia, które nie
jest zabierane do domu. Zmianę obuwia można zastąpić ochraniaczami obuwia.
7. Gastronomia
a) Posiłki będą spożywane przez dzieci w salach, w których przebywają.
b) Wszystkie źródła wody pitnej są wyłączone z użytku.
8. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka
a) Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby opiekun/nauczyciel
odizoluje je w odrębnym pomieszczeniu specjalnie do tego wyznaczonym lub
wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i
niezwłocznie powiadomi rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z
podmiotu. Przebywający z nim opiekun zachowuje wszelkie zasady bezpieczeństwa,
stosując środki ochrony osobistej (fartuch, maska, przyłbica i rękawice ochronne).
b) Nauczyciel dysponuje listą z numerami kontaktowymi do rodziców pozostawionymi na
wypadek konieczności pilnego kontaktu. W razie konieczności, podejmuje kontakt z
rodzicem pod podany numer telefonu. Bezskuteczny kontakt będzie skutkował
powiadomieniem policji i odpowiednich służb m.in. Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

