
Procedury powrotu do Publicznego Katolickiego 

Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy 

od 1 września 2020 r. 

 

Organizacja zajęć w przedszkolu: 

 

 Do przedszkola może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 

 Przedszkolaki mogą być przyprowadzani do przedszkola i z niego 

odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi 

przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej. 

 

 Przy wejściu do budynku szkoły ( wejście boczne) opiekunowie 

przekazują  dziecko osobie odbierającej, która pomoże się przebrać dziecku         

i przekaże nauczycielowi przedszkola. 

 

 W przedszkolu należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w 

wyznaczonych obszarach. 

 

  Komunikacja z opiekunami przedszkolaka  odbywać się będzie                 

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

 



 Do przedszkola nie przynosimy żadnych zabawek, ręczników, poduszek, 

kocyków itp. 

 

 W przedszkolu nie organizujemy spotkań okolicznościowych, uroczystości 

 ( dzień urodzin, Dzień Babci itp.) 

 

 Jeżeli pracownik przedszkola  zaobserwuje u ucznia objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, 

kaszel, uczeń będzie  odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób             

i niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie o konieczności 

odebrania ucznia z przedszkola (rekomendowany własny środek transportu). 

 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 

przedszkola należy  bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania             

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na 

godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 

 Przedszkolaki w większym stopniu i przy odpowiednich warunkach 

atmosferycznych będą korzystać z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły. 

 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć ruchowych w których nie można 

zachować dystansu, będzie ograniczenie ćwiczeń i gier kontaktowych. 


