Zał. nr 2
Regulamin organizacji pracy oddziałów przedszkolnych
obowiązujący od 1 września 2020 r.
w czasie zagrożenia epidemicznego COVID 19
w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Sochaczewie

1. Na zajęcia w oddziale przedszkolnym mogą przychodzić tylko
zdrowe dzieci.
2. W zajęciach przedszkolnych nie mogą uczestniczyć dzieci , które
przebywają na kwarantannie lub w izolacji oraz dzieci, których
członkowie najbliższej rodziny są chorzy na COVD -19 lub
przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
3. W zajęciach przedszkolnych nie mogą brać udziału dzieci, które
mają objawy chorobowe górnych dróg oddechowych podwyższoną
temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności
i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu.
4. Dzieci w czasie przebywania na zajęciach przedszkolnych korzystają
z wyznaczonych sal lekcyjnych. Z pomieszczeń szkolnych zostały
usunięte przedmioty, pomoce dydaktyczne zabawki i sprzęty które
trudno zdezynfekować lub uprać. Pomoce dydaktyczne, zabawki,
sprzęty
szkolne
będą
systematycznie
dezynfekowane,
a pomieszczenia regularnie wietrzone co najmniej raz na45 minut.
5. Dzieci z oddziałów przedszkolnych będą korzystały z sali
gimnastycznej w określonych dniach i godzinach. Sprzęty sportowe
będą regularnie dezynfekowane po zajęciach każdej grupy,
a pomieszczenie będzie wietrzone i sprzątane.
6. Przedszkolaki będą spędzać czas na świeżym powietrzu. Na placu
zabaw korzystają ze sprzętów w wyznaczonych dniach i godzinach.
Zabawki na placu zabawa będą systematycznie czyszczone
i dezynfekowane. Dzieci mogą też korzystać ze szkolnego boiska
i terenu zielonego wokół szkoły .
7. W czasie zajęć przedszkolnych w miarę możliwości
i nauczyciele powinni zachowywać odstęp społeczny.

dzieci

8. Dzieci korzystają ze swoich przyborów. Nie mogą przynosić do
szkoły zbędnych przedmiotów.
9. Dzieci z oddziałów przedszkolnych są przyprowadzane i odbierane ze
szkoły przez opiekunów. Zgodnie z oświadczeniem rodziców.
10. Opiekunowie dzieci nie mogą mieć objawów chorobowych lub być na
kwarantannie lub w izolacji związanej z COVID – 19.

11. Dzieci przyprowadzane są do szkoły przez jednego opiekuna.
Opiekunowie
mogą
przebywać
na
terenie
szkoły
tylko
w wyznaczonych przez dyrektora strefach.
12. Wychowawca schodzi po dzieci do szatni o godz. 7:00, 7:40; 8:15.
13. Dzieci w częściach wspólnych szkoły (szatnia, korytarz) powinny
nosić maseczki lub przyłbice.
14. Opiekunowie przedszkolaków obowiązani są do zakrywania nosa
i ust podczas przebywania na terenie budynku szkoły.
15. Dzieci będą odprowadzane do szatni przez wychowawców o godz.
12:30, 14:20, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00.
16. Rodzice prawni opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na pomiar
temperatury ciała dziecka.
17. W razie problemów zdrowotnych dziecka wychowawca powiadamia
rodziców telefonicznie. Rodzic jest zobowiązany do odbierania
telefonu i jak najszybszego odebrania dziecka z oddziału
przedszkolnego i konsultacji z lekarzem. Rodzice mogą też wskazać
inne osoby do szybkiego kontaktu.
18. Rodzice/ opiekunowie mogą kontaktować się z wychowawca oddziału
przedszkolnego za pomocą telefonu. Numer do sekretariatu szkoły
46 86 221 08 wew. 21 lub za pomocą poczty elektronicznej. Adresy
do kontaktu z nauczycielami są udostępnione na stronie
internetowej szkoły.
19. Przedszkolaki korzystają ze stołówki zgodnie z przyjętymi tam
zasadami.
20. W czasie pobytu na zajęciach w oddziale przedszkolnym dzieci będą
wdrażane do dbania o higienę, częstego mycie rąk, dbania
o przybory szkolne.

