
Organizacja opieki w Punkcie Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Oddziału Regina II AK w Bistuszowej obowiązująca  począwszy od dnia  25 maja do 

odwołania  tj. do ustąpienia zagrożenia epidemiologicznego  
 

Podstawa prawna: 

 Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020 r. wydane na podstawie art. 8a ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(Dz.U.z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r., poz. 322, 374 i 567) 
 

1. Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej  w związku z zagrożeniem 

epidemiologicznym COVID 19 wprowadzono następujące  procedury: 

 Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki podczas pandemii COVID 19 

 Procedura dotycząca stosowania zasad higieny w placówce podczas pandemii COVID 19 

 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej COVID 19 

 Procedura przygotowywania i wydawania posiłków podczas pandemii COVID 19 

Godziny pracy Punktu Przedszkolnego wynoszą 5 godzin dziennie  i są stałe dla obydwu grup:  tj. od 

godz.  8.00 do godz.  13.00  

2. Rodzice/opiekunowie prawni NIE mogą wchodzić na teren szkoły. Miejscem przekazywania dziecka 

i odbierania dziecka jest przestrzeń wspólna  do Punktu Przedszkolnego. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani zasłaniać nos i usta przez cały czas pobytu we wspólnej 

przestrzeni.  

4. Rodzice/opiekunowie prawni mają zachować dystans społeczny wynoszący  co najmniej 2 metry  w 

stosunku do innych rodziców i  do nauczycieli  we wspólnej przestrzeni. 

5. Rodzice/ opiekunowie  prawni są zobowiązani do dezynfekcji rąk zaraz po wejściu do szatni ( środki 

do dezynfekcji zostały udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu)  

6. Rodzice/opiekunowie prawni wchodzą do szatni pojedynczo z dzieckiem/ dziećmi  i są zobowiązani 

zasłaniać  usta i nos przez cały okres przebywania w pomieszczeniu.    

7. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do Punktu przedszkolnego  dziecko 

zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych. 

8. Przed przyjęciem  dziecka od rodzica Nauczyciel  dyżurujący  dokonuje  pomiaru temperatury ciała  

dziecka. 

9. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe. 

10. Nauczyciel dyżurujący  zaraz po przejęciu  dziecka od rodziców udaje się z nim do toalety w celu 

umycia rąk.  

11. Zabrania się przynoszenia do przedszkola zabawek i innych przedmiotów z domu. 

12. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę jest 

wietrzona.  

13. Do danej grupy dzieci przyporządkowani są ci sami opiekunowie i nauczyciele. 

14. Grupy dzieci nie stykają się ze sobą. 

15. Przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali wynosi co najmniej 4 m2 na jedno dziecko 

i na każdą osobę dorosłą. 

16. Z sal zostały usunięte zabawki których nie można zdezynfekować. Ilość zabawek została ograniczona. 



17. Placówka NIE organizuje zajęć dodatkowych realizowanych przez nauczycieli zewnętrznych. 

18. Placówka NIE realizuje spacerów poza teren szkoły. 

19. W budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej  została zorganizowana izolatka, w której 

umieszcza się dziecko w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

20. W placówce po każdym spożytym posiłku dokonuje się czyszczenia blatów stołów  i poręczy krzeseł 

w  każdej grupie.  

21. W placówce został wdrożony  monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcyjnych.  

22. Na terenie placówki zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.  

 

 

                                                                                                                     ............................................... 

Data i podpis dyrektora szkoły  

 


