
Procedura funkcjonowania Oddziałów Przedszkolnych w SP1 w Wojkowicach 

 

W niniejszej procedurze obowiązują zasady zawarte w OGÓLNYCH ZASADACH 

BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE. 

Organizacja pracy przedszkola 

1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych przez przedszkole godzin 
przyprowadzania i odbierania dziecka. Przedszkole  będzie otwarte w godz. od 6.00-do 16.00 

2. Godziny przyprowadzania i odbierania dzieci dla poszczególnych grup:   

6:00-7:30 , 13:30-16:00 (przedszkole)  7:30:8:00, 13:00-13:30 ( grupa 0)                                                                               

3. W  przedszkolu funkcjonują maksymalnie  dwa oddziały. 
4. Liczba dzieci w grupie ustalana jest w oparciu o zasadę 2m² na dziecko i każdego opiekuna, tj  

maksymalnie 25 dzieci w przedszkolu. 
5. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.Do grupy przyporządkowani są ci 

sami i stali opiekunowie. 
6. Grupy przedszkolne nie korzystają z placu zabaw . 
7.  Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły do zamkniętych pomieszczeń. 
8. Rodzice nie  wchodzą na teren szkoły ,  dziecko od rodzica  odbiera w drzwiach bocznych 

wejściowych wyznaczony pracownik ,  który w danym tygodniu rozpoczyna pracę o godzinie 
6.00 . 

9. Rodzice przy odbiorze dziecka z zajęć mogą wejść wyłącznie do części wspólnej- holu szkoły. 
10. Dziecko przyprowadzone do przedszkola bezpośrednio z szatni udaje się do łazienki w celu 

umycia rąk. 
11. Dziecko, które ukończyło 4 rok życia, rodzic wyposaża w indywidualną osłonę nosa i ust 

w drodze do i z przedszkola, i zabiera ją ze sobą. 
12. Dzieci w przedszkolu nie używają indywidualnej osłony nosa i ust. 
13. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazania pracownikowi szkoły   karty magnetycznej, 

w celu monitorowania obecności dziecka w przedszkolu  . W  czasie epidemii  karty nie 
obowiązują. 

14. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego 
dziecka, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, obligują 
się do  nieprzyprowadzania dziecka do przedszkola.  Ustalają z nauczycielem szybką scieżkę 
komunikacji (aktualny nr telefonu). 

 
       Przepisy końcowe 
 

1. Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach obowiązują od dnia 17 maja 2021r. do 30.06.2021r. 

 

2. W przypadku zmiany wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 
Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek powyższe procedury również ulegną 
zmianie. 


