Szkoła Podstawowa im. H.Ch. Andersena w Petrykozach

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA, ODBIERANIA I PRZEBYWANIA DZIECKA
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
1. Dziecko wchodzi do szkoły/przedszkola bez rodzica. W drzwiach zostaje przekazane
pod opiekę pracownika szkoły, pełniącego dyżur przy wejściu. Wejście A przeznaczone
jest dla I oddziału /2,5-3 latki/ i II oddziału /4-latki/. Wejście B przeznaczone jest dla III
oddziału /5-latki/ i IV oddziału /zerówka/.
2. Rodzice mogą wejść na teren szkoły (przedszkola) wyłącznie w celu dopełnienia
formalności w sekretariacie szkoły. Kontakt z wychowawcą będzie możliwy podczas
wyznaczonego dyżuru poza godzinami zajęć. Na terenie szkoły rodzic ma obowiązek
noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos, a także dezynfekcji rąk.
3. Po wejściu na teren szkoły /przedszkola przez dziecko, osoba pełniąca dyżur dokona
pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Jeżeli wynik będzie wyższy
niż 37.5°C pomiar temperatury zostanie powtórzony po kilku minutach. Rodzic
oczekuje do czasu wykonania pomiaru. Jeśli wynik pomiaru się nie zmieni rodzic jest
zobowiązany do zabrania dziecka do domu.
4. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci bez oznak choroby (katar, kaszel,
wysypka itp.). W przypadku wystąpienia powyższych objawów dziecko będzie
przebywało w odizolowaniu pod opieką pracownika szkoły. Rodzic ma obowiązek
niezwłocznie po otrzymaniu informacji ze szkoły odebrać dziecko z przedszkola.
5. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola jeśli wśród domowników znajdują się
osoby przebywające na kwarantannie.
6. Do przedszkola nie wolno przynosić swoich zabawek, kocyków, poduszek lub innych
przedmiotów z domu. Dziecko zabiera jedynie pojemnik ze śniadaniem i wodę lub sok.
7. II śniadanie lub obiad dziecko zjada w swojej sali przedszkolnej.
8. W przedszkolu dzieci nie myją zębów oraz używają ręczników jednorazowych
zapewnionych przez szkołę.
9. Przy odbiorze dziecka rodzic nie wchodzi do przedszkola , a jedynie dzwoni dzwonkiem
umieszczonym przy drzwiach. Osoba pełniąca dyżur wywoła dziecko z sali i zapewni
mu opiekę podczas ubierania się w szatni.
10. Osoby odbierające dziecko, inne niż rodzice, powinny posiadać przy sobie dokument
stwierdzający tożsamość i być upoważniona przez rodziców do odbierania dziecka.
11. Wszelkie formalności prosimy załatwić w miarę możliwości na rozpoczęciu roku lub na
zebraniu klasowym w dniu 9.09.2020 r.
12. Na plac zabaw oddziały przedszkolne wychodzą w różnym czasie, aby zapobiec
mieszaniu się dzieci.
13. Procedury będą modyfikowane na bieżąco zgodnie z aktualną sytuacją epidemiczną i
możliwościami organizacyjnymi szkoły.
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