
REGULAMIN POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE OBOWIĄZUJĄCY
W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ AKADEMII DZIECKA

W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO 2020/21 OD 01.09.2020r.

1. Bezpieczeństwo  dzieci  oraz  naszych  pracowników  jest  priorytetem  w  zakresie
procedur i regulaminów obowiązujących od dnia 01. 09. 2020 r. w Akademii Dziecka
Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowej Woli. 

2. Niezbędnych  wymogi  i  ustalenia  zostały  opracowane  zgodnie  z  aktualnie
opublikowanymi zasadami MEN i GIS oraz wewnętrznymi ustaleniami placówki 

3. Pracownicy,  rodzice oraz inne osoby przebywające na terenie  placówki za zagrodą
Dyrektora  szkoły  zobligowane  są  do  bezwzględnego  przestrzegania  poniższych
ustaleń. 

Zalecenia ogólne:

 Przekazanie rodzicom informacji o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka,
jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą
decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia szkolne.
 Obowiązuje  bezwzględny  zakaz  przyprowadzania  dzieci  chorych  (zakatarzonych,
kaszlących itp.), dzieci których rodzice odbywają kwarantannę  oraz przyprowadzania dzieci
w sytuacjach, w których domniemamy o sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu pracowników
i dzieci. 
 Dostarczenie niezbędnej dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych
tj. alergie.
 Zapewnienie  pomieszczeń  (w  tym  do  izolacji)  oraz  ich  wyposażenia,
z uwzględnieniem przedmiotów koniecznych i możliwych do codziennej dezynfekcji.
 Stworzenie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie instytucji.
 Stosowania ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie instytucji, w tym środków
ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji powierzchni:
 Zapewnienie  środków  higienicznych  potrzebnych  do  bieżącego  funkcjonowania
instytucji.
 Ustalenie  szybkiego  sposobu  komunikacji  z  dyrektorem,  rodzicami  np.  do
raportowania o liczbie dzieci lub sytuacji podejrzenia zakażenia.
 W  przypadku  stwierdzenia  podejrzenia  zakażenia  należy  zastosować  procedury
uwzględniające odizolowanie chorego, informacje do dyrektora, informacje do rodzica oraz
powiadomić właściwe służby sanitarne.
 Pamiętaj,  że  lekarz  lub  służby  sanitarne  mogą  zlecić  przeprowadzenie  testów  na
obecność SARS-COV-2. Współpracuj z nimi, jeśli zajdzie taka konieczność.
  Na tablicach informacyjnych, dziennikach oraz innych łatwo dostępnych miejscach
należy  umieścić  potrzebne  numery  telefonów  do:  organu  prowadzącego,  stacji  sanitarno-
epidemiologicznej, służb medycznych.
 Nauczyciel ustala ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
 Dyrektor zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry, podejmuje decyzję o
zawieszeniu  stacjonarnych  zajęć  na  rzecz  zdalnej  edukacji  w  przypadku  stwierdzenia
zagrożenia  COVID-19  nieobecności  nauczycieli/uczniów  z  powodu  choroby  lub
kwarantanny.
 Ustala  się  godziny  pracy  szkoły,  opiekę  nauczycieli  -  w  zależności  od  potrzeb  i
rozwoju sytuacji.



  W  pomieszczeniach  sanitarno-higienicznych  i  tablicach  informacyjnych  należy
umieścić instrukcje i plakaty z obowiązującymi zasadami funkcjonowania.

Zalecenia szczegółowe dla pracowników, rodziców i dzieci obowiązujące na 
terenie placówki:

 Upoważnione  osoby wchodząc  na  teren  placówki,  zobowiązane  są  do  korzystania
z maseczek, rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji rąk.
 Rodzice odprowadzają/odbierają dziecko nie wchodzą na teren placówki, żegnają się
przed wejściem głównym do szkoły. 
 Uczniowie  na  terenie  szkoły  korzystają   z  niezbędnych  przedmiotów  i  pomocy
dydaktycznych  umożliwiających  dezynfekcję.  W przypadku  obuwia,  ubrań  obowiązuje
systematyczna co tygodniowa wymiana na czyste. 
 Przy wejściu  dziecka do placówki  obowiązkowo mierzona jest temperatura. 
W przypadku  podwyższonej  temperatury  (37,5st.C)  nauczyciel  ma  prawo podjąć  decyzje
o nie wpuszczeniu dziecka na teren placówki (rekomendujemy mierzenie dziecku temperatury
przed wyjściem z domu). 
 Nauczyciele  jest  zobowiązany  do  telefonicznego  poinformowania  rodzica,  jeśli
objawy i stan dziecka budzą jego niepokój.
 Wprowadzamy zakaz korzystania z dystrybutorów wody. Dziecko przynosi z domu
bidon z wodą. 
 Uczniowie pod nadzorem opiekuna, korzystają z przerw na korytarzach, placu zabaw
i boiska w wyznaczonym czasie. Plac zabaw podlega codziennej dezynfekcji sprzętu, zakaz
zabawy obejmuje obszary odgrodzone taśmą zabezpieczającą przed używaniem.
 Pracownicy  codzienne  dbają  czystość  i  dezynfekcję  sali,  sprzętu,
ze  szczególnym  uwzględnieniem  utrzymywania  w  czystości  ciągów  komunikacyjnych,
dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów,
poręczy  krzeseł  i powierzchni  płaskich,  w  tym  blatów  w  salach  i  w  pomieszczeniach
spożywania posiłków. Zaleca się częste wietrzenie pomieszczeń. 
 W stołówce,  kuchni, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa
odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady
szczególnej  ostrożności  dotyczące  zabezpieczenia  epidemiologicznego  pracowników,  w
miarę  możliwości  odległość  stanowisk  pracy,  a  jeśli  to  niemożliwe  –  środki  ochrony
osobistej,  płyny dezynfekujące do czyszczenia  powierzchni  i  sprzętów. Szczególną  uwagę
należy  zwrócić  na  utrzymanie  wysokiej  higieny,  mycia  i  dezynfekcji  stanowisk  pracy,
opakowań produktów.

Drogi Rodzicu, zadbaj o to, by dziecko było dobrze przygotowane do powrotu do szkoły,
zadbaj  o  BEZPIECZEŃSTWO SWOJEGO  DZIECKA  I  JEGO  OPIEKUNÓW  W
SZKOLE!!!
Aby  zapewnić  dziecku  odpowiednią  opiekę  podczas  pobytu  w  instytucji,  przekaż
nauczycielowi  lub  dyrektorowi  informację  o  stanie  zdrowia  dziecka,  które  są  istotne.
Pamiętaj! Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się
do ustalonych zaleceń,  które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.  Przed
przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz mu temperaturę.

Dodatkowo:



 Ważne!  Nie  posyłaj  do  instytucji  dziecka,  jeżeli  w  domu  przebywa  ktoś  na
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do
zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 Unikaj  przed  bezpośrednim  przyjściem  do  szkoły  sytuacji  i  miejsc,  w  których
narażony jesteś na dodatkowe zagrożenia (sklepy, autobusy, przychodnie itp.)
 Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji  niepotrzebnych przedmiotów.
 Regularnie  przypominaj  dziecku  o  podstawowych  zasadach  higieny.  Podkreśl,
że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i  nie podawać
ręki na przywitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
czy  kasłania.  Pamiętaj,  że  Ty  także  powinieneś  je  stosować,  bo  dziecko  uczy  się  przez
obserwację.

Opiekunie,  Nauczycielu  -  to  Ty  masz  bezpośredni  kontakt  z  dziećmi.  Przestrzegaj
wytycznych:

Pamiętaj  o  samoobserwacji  i  pomiarze  temperatury  dwa  razy  dziennie.  W  przypadku
podwyższonej  temperatury  (powyżej  37,5  C)  pozostań  w  domu  i  skorzystaj  z  teleporady
medycznej.

 Na  ile  jest  to  możliwe,  wyjaśnij  dzieciom,  jakie  zasady  w  instytucji  obowiązują
i dlaczego zostały wprowadzone. Przekazuj komunikat w formie pozytywnej, aby wytworzyć
w słuchaczach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku.
 Obowiązują ścisłe wytyczne związane z wyjściem poza teren szkoły.
 Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź sam myj dzieciom ręce,
szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk. 
 Przestrzegaj  podstawowych  zasad  obowiązujących  w  miejscach  publicznych
(maseczka, rękawiczki, dystans społeczny).
 Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, organizuj
zajęcia relaksacyjne, ogólnorozwojowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.



     Dane rodzica dziecka      Nowa Wola, …………………………...           

                    Oświadczenie 

W związku z nową sytuacją edukacyjno – opiekuńczą wynikającą z trwającej pandemii koronawirusa  
SARS-CoV-2, wyrażam zgodę na przebywanie mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
w Niepublicznym Przedszkolu Akademii Dziecka  w Nowej Woli.

Jestem  odpowiedzialny/  na  za  podjętą  decyzję,  związaną  z  pobytem  dziecka  w  placówce.
Zostałem/am  poinformowany  o  regulaminie,  zasadach  funkcjonowania  przedszkola  w  czasie
pandemii.  Świadomy/a  jestem zagrożeń  i  sytuacji,  w której  w  razie  ewentualnego zachorowania
placówka i pracownicy nie ponoszą za to odpowiedzialności, wywiązując się z odpowiednich reżimów
sanitarnych.
Jednocześnie oświadczam, że w przeciągu 14 dni nie zaobserwowałem/łam u siebie objawów infekcji,
nie miałem/łam kontaktu z osobą objętą kwarantanną oraz nie przebywałem/łam przebywałem  poza
granicami Polski.

Uwaga : Poświadczenie nieprawdy,  a co za tym idzie narażenie osób drugich na zakażenie koronawirusem
SARS-CoV-2 oraz umyślne i świadome rozprzestrzenianie chorób zakaźnych zobowiązani jesteśmy zgłaszać do
odpowiednich służb porządku publicznego.

Podpis rodzica\ opiekuna

…………………………………..


