
 
 

 

Regulamin funkcjonowania  

Przedszkola Miejskiego nr 1 

w Miastku 

w okresie epidemii COVID-19 

 
 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2020 r.poz. 1166, 1386).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872,891, 952, 1111, 1394). 

3. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1166) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. poz.1386) 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. poz. 1356, 1393,14250) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1394) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389) 

8. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  

od 1 września 2020  

 
 

 

 



 
 

 
1. Placówka będzie funkcjonowała w godzinach od 6

30
 do 16

00
.  

2. Rodzice przyprowadzają dzieci do godziny 8
00

. Szatnia o godzinie 8
00

 zostaje zamknięta, 

zdezynfekowana i udostępniona ponownie dopiero w godzinach 14
45

 – 16
00

. W 

szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu, godziny odbioru mogą ulec 

zmianie. 

3. Przedszkole posiada dwa wejścia: A i B. 

Wejście A udostępnione jest dla rodziców dzieci z grup od I do V  

Wejście B udostępnione jest dla rodziców dzieci z grupy VI 

 

4. Wchodząc do placówki rodzice/ opiekunowie bezwzględnie muszą przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

5. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej 

przedszkola z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica 

z dzieckiem 1,5 m, przy czym rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności. 

6.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci 

i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

7. Dyrekcja placówki wyznacza osoby, która będą odbierać dziecko od rodzica oraz 

przekazywać dziecko rodzicowi przy odbiorze. W czasie powyższych czynności, osoby te 

mają założone rękawiczki ochronne, a także zasłonięte usta i nos oraz zobowiązane są do 

zachowania dystansu społecznego, tj. odległości 1,5 m od drugiej osoby. 

8. Rodzicom/opiekunom zabrania się wchodzenia na salę. 

9. Dzieci przyprowadzane są oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 

10. Na terenie przedszkola dzieci nie muszą korzystać z maseczek lub z innych elementów 

zasłaniających usta i nos. 

11. Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do placówki wyraża zgodę na pomiar 

temperatury ciała u dziecka. W razie pojawienia się gorączki lub innych objawów 

chorobowych, dziecko zostanie odizolowane od grupy, a rodzic zostanie wezwany do jego 

natychmiastowego odbioru. 

12. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, 

sugerujących chorobę zakaźną. 

13. Jeśli dziecko będzie manifestować, przejawiać niepokojące objawy choroby zostanie 

odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni 

rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.  



 
 

 
14. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu. 

15. W przypadku objawów alergicznych wymagane będzie zaświadczenie od lekarza. 

16. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

17. Zabrania się przynoszenia z domów zabawek i innych przedmiotów (w tym napojów).  

18. Wodę dla dzieci dostarcza personel obsługi w kubkach, które będą każdorazowo wyparzane. 

19. Personel placówki w razie konieczności korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek, 

przyłbic oraz fartuchów ochronnych. 

20. Do wyznaczonych sal, przydzielane są stałe dzieci, nauczyciele oraz pracownik obsługi. 

Zmiana pracownika może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach (np., zwolnienie 

lekarskie pracownika). 

21. Wietrzenie sal dydaktycznych odbywa się, co godzinę, 

22. Posiłki spożywane są w wyznaczonych miejscach: 

- grupa I i II w salach zajęć 

- grupa III, IV, V, VI na stołówce z zachowaniem zmianowości spożywania posiłków 

23. Po każdym posiłku stołówka zostanie zdezynfekowana, a naczynia wyparzone. 

24. Wyjście grup na przedszkolny plac zabaw odbywa się w systemie zmianowym .  W 

tym samym czasie na placu przedszkolnym przebywać mogą maksymalnie dwie 

grupy. 

25. Plac zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany 

każdorazowo po korzystaniu z niego przez daną grupę.  

26. Zakazuje się korzystania ze sprzętu terenowego i ogrodu przedszkolnego po odebraniu 

dziecka z przedszkola. 

27. Dyrektor i wicedyrektor monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 

 i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. 

28. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum, 

29. Rodzic wnoszący opłatę za przedszkole lub interesanci mogą wejść do budynku wejściem 

B, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

30. Rodzice zobowiązani są do wnoszenia opłaty za przedszkole wyłącznie w wyznaczonych 



 
 

 
terminach.  

31. Rodzice/opiekunowie zapoznają się z regulaminem i procedurami bezpieczeństwa 

obowiązującymi w przedszkolu w okresie epidemii i zobowiązują się do przestrzegają 

ustalonych w nich zasad związanych z reżimem sanitarnym. 

32. Jeżeli w rodzinie istnieje podejrzenie o zachorowaniu na COVID-19 zobowiązuje się 

rodziców/ prawnych opiekunów do  natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie 

Dyrektora placówki. 

33. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym 

rozpoczyna się realizacja zadań przedszkola, w tym realizacja podstawy programowej w 

trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym 

planem zajęć. 

34. Zajęcia stacjonarne w przedszkolu odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez 

Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.  

35. Dyrektor przedszkola będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i 

wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. 

Możliwe to będzie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

36. W sytuacji konieczności przejścia przedszkola na pracę w trybie kształcenia na odległość 

lub w trybie hybrydowym zajęcia on-line będą odbywały się za pośrednictwem 

stworzonych przez nauczycieli stron internetowych. 

37. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Regulaminu:  

a. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną, zakażenia 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, 

b. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka. 

38. Do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązani są wszyscy 

nauczyciele, pracownicy oraz rodzice 

39. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania pandemii na terenie 

kraju. 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku 

Danuta Surmacz



 

 

 


