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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie

Zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych działających
przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie
w czasie zagrożenia zakażeniem COVID19.

W czasie pandemii, w zajęciach opiekuńczych otwartych oddziałów przedszkolnych uczestniczyć
mogą tylko dzieci rodziców bezpośrednio zaangażowanych w walkę z zagrożeniem
epidemiologicznym – pracowników służby zdrowia, służb mundurowych oraz pracowników
handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19".
1. W zajęciach opiekuńczych może uczestniczyć dziecko bez żadnych objawów
chorobowych. Do placówki nie można posłać dziecka, którego domownik odbywa
kwarantannę domową.
2. Rodzic lub opiekun przedstawia wychowawcy wiarygodne oświadczenie o pracy
w gałęziach gospodarki związanych bezpośrednio z walką z zagrożeniem
epidemiologicznym – wymienionych we wstępie do § 6
3. Grupa przedszkolna może liczyć maksymalnie 12 dzieci i musi przebywać w jednym
pomieszczeniu podczas pobytu w oddziale.
4. Zajęcia opiekuńcze trwają od godz.7.00 do 16.30. W placówce pracuje jeden oddział
przedszkolny.
5. Rodzic lub opiekun przyprowadza dziecko do oddziału przedszkolnego i pozostawia
je przed wejściem, gdzie odbiera dzieci woźna oddziałowa i przekazuje je
wychowawcy grupy. Pracownik szkoły przed odebraniem dziecka od rodzica lub
opiekuna sprawdza jego temperaturę.
6. Rodzic lub opiekun nie wchodzi na teren szkoły. Po skończonych zajęciach dziecko
odbierane jest w analogiczny sposób.
7. Dzieci nie przynoszą do placówki własnych zabawek, napojów i żywności. Wszystkie
dzieci korzystają z posiłków szkolnych. Koszt dzienny wynosi 8 PLN.
8. W salach dydaktycznych i pozostałych pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych
bezwzględnie przestrzegane są zasady higieny określonych przez Głównego
Inspektora Sanitarnego; skrupulatnie mycie ręce, stosowanie środków
dezynfekujących.
9. Z sal dydaktycznych usunięte zostaną wszystkie zabawki, których nie można
skutecznie zdezynfekować.
10. W sytuacji, gdy dziecko podczas pobytu w oddziale zacznie wykazywać jakiekolwiek
objawy chorobowe, wychowawca niezwłocznie informuje o tym rodzica, który
zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka z placówki.
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11. Sposób komunikacji dotyczący trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem
określi dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
12. Organ prowadzący zaopatrzy pracowników oddziałów przedszkolnych
w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki lub
przyłbice, a w razie potrzeby w nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
13. Podczas pobytu w placówce dzieci przebywają wyłącznie w segmencie oddziałów
przedszkolnych. Nie wychodzą poza teren placówki, nie korzystają z placu zabaw.
Odbywają 15- minutowe spacery na terenie ogrodzonym należącym do szkoły.
14. Rodzic, którego dziecko uczestniczy w zajęciach opiekuńczych zobowiązany jest do
stałej komunikacji z placówką.
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