
ZASADY PRZYJĘCIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA 
Od 1 września 2020r. 

 

DRODZY RODZICE !!! 
 
Od 1 września placówka rozpoczyna swoją działalność we wszystkich grupach wiekowych. 

Bardzo proszę o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami (załącznik) 

ORGANIZACJA PRACY OD 1 WRZEŚNIA – NAJWAŻNIEJSZE ZASADY: 

• Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni (do 2-3 osób dorosłych) z zachowaniem bezpiecznych 
odległości tylko wejściem bocznym. 

• Ze względów organizacyjnych dzieci będą przyjmowane do przedszkola od 7.00 do 8.30: po godzinie 8.30 
drzwi boczne do przedszkola (do wyłącznego użytku przez rodziców i dzieci) zostaną zamknięte. 

• Przyprowadzenie dziecka po godzinie 8.30 zdezorganizuje pracę całej placówki, która dostosowana jest do 
działań w ścisłym reżimie sanitarnym i wiąże się z długim czasem oczekiwania na przyjęcie dziecka do 
przedszkola.  

• Rodzice zobowiązani są posiadać maseczki oraz zdezynfekować ręce przed wejściem do szatni.  
• Pracownik przedszkola będzie mierzył dziecku temperaturę . 
• Ze względu na ograniczoną ilość osób dorosłych przebywających w szatni zwracamy się z prośbą o 

wyrozumiałość i zaplanowanie większej ilości czasu na przekazanie  dziecka pod opiekę pracownikom 
przedszkola. 

• Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe (bez objawów tj. kaszel, katar, biegunka, gorączka, 
duszności, problemy z oddychaniem, ból gardła, ogólne osłabienie). 

• Jeżeli dziecko miało kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie powinno kategorycznie pozostać 
w domu . 

Prosimy o: 

• nieprzynoszenie jakichkolwiek zabawek i innych przedmiotów z domu (ponieważ wirus ma zdolność do 
przebywania na tych przedmiotach); 

• nieprzynoszenie własnego jedzenia z domu; 
• nieprzynoszenie słodkości i innych urodzinowych dodatków – w przedszkolu nie będziemy obchodzić 

urodzin z poczęstunkiem; 
• przyniesienie podpisanego i pustego bidonu, który zostanie w przedszkolu (przedszkole zapewnia wodę 

i dezynfekcję bidonu); 
• przyniesienie ubrań na zmianę (w razie potrzeby przebrania dziecka)  i pozostawienie ich w  

podpisanym worku w szafeczce dziecka w szatni; 
• przyniesienie kapci na zmianę, które zostają w przedszkolu (nie zabieramy ich do domu). 
• Na terenie przedszkola niezostawiany żadnych przedmiotów typu rowery, hulajnogi, wózki itp. 

 

Dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, jeśli występuje, jeden z następujących warunków: 

• dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,5°C przy przyjęciu w danym dniu; 
• pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie itp.; 
• rodzic odpowiedział twierdząco na którekolwiek z pytań z wywiadu.  



 

W przypadku stwierdzenia jednego z objawów chorobowych (gorączka powyżej 37,5 stopnie Celsjusza, kaszel, 
duszności itp.) u dziecka w ciągu jego pobytu w przedszkolu: 

• pracownik przedszkola odprowadza dziecko do IZOLATORIUM (mieszczącego się na terenie 
placówki) i pozostaje z nim do czasu przybycia rodzica; 

• rodzic zobowiązany jest odebrać telefon z przedszkola i odebrać dziecko w przeciągu 1 godziny; 
• rodzic udaje się z dzieckiem do lekarza i powiadamia Dyrektora i/lub nauczyciela z grupy o diagnozie 

lekarskiej. 

 

• W związku z pandemią koronawirusa dzieci nie będą myć zębów w przedszkolu ,  
• Odpoczynek poobiedni będzie zorganizowany tylko w gr I 
• Rozmowy z nauczycielkami na temat dzieci będą możliwe tylko w kontakcie telefonicznym 22 619 87 

00 oraz mailowym (maile grupowe). 
• Prosimy o zapoznanie się z procedurami oraz wypełnianie, podpisanie i przyniesienie wszystkich 

załączników (złącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6). Dokumenty muszą być podpisane przez oboje rodziców. 
• Dla osób, które nie mogą wydrukować stosownych dokumentów będzie czekała wersja papierowa w 

przedszkolu. Wszystkie oświadczenia muszą wtedy zostać wypełnione na miejscu. Co automatycznie 
wydłuży czas przyjęcia dziecka do przedszkola. 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA DZIECI, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ 

• Przedszkole jest czynne od godz. 7.00 do godz.17.00 
• Prosimy o przygotowanie i pozostawienie w szatni ubrań na przebranie 
• Dzieci 3 letnie pozostające w przedszkolu po godz. 13.000  prosimy rodziców o pozostawienie koca 

160x200 w podpisanym worku. 

INFORMACJE O ZEBRANIU DLA RODZICÓW  PRZEKAŻĄ NAUCZYCIELE W PÓŹNIEJSZYM 
TERMINIE 

W razie pytań proszę o kontakt tel.: 22 619 87 00 , p185@edu.um.warszawa.pl 

Do miłego zobaczenia � 

 
 
 
 
 


