Procedury przebywania dziecka oddziału przedszkolnego
w Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów
im. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie
1. Zajęcia w klasach zero odbywać się będą w godzinach od 700 do 1500 pięć dni w tygodniu
(od poniedziałku do piątku).
2. Rodzice są zobowiązani do punktualności i szanowania czasu pracy nauczycieli i
pracowników obsługi.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważnione przez nich osoby przyprowadzają dziecko
do przedszkola w godzinach: 700 – 800. Dzieci odbierać można od godziny 1200.
4. W wyjątkowych przypadkach rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do
wcześniejszego powiadomienia nauczyciela danej grupy o zmianie godziny przybycia
dziecka do przedszkola.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) oraz dzieci zobowiązani są do zakrywania nosa oraz ust, a
także do noszenia rękawiczek ochronnych w drodze do szkoły, oraz w czasie powrotu z
niej. Podczas zajęć dzieci nie są już do tego zobowiązane.
6. Wejście do szkoły dla rodziców i uczniów klas „0” jest od strony placu zabaw (kartę
dostępu można odebrać w sekretariacie szkoły). Po przyjściu do szkoły
rodzice/opiekunowie zobowiązani są do umycia rąk płynem dezynfekcyjnym, który
umieszczony jest przy drzwiach wejściowych, oraz dodatkowo w szatni oddziału klas „0”.
Dopiero po wykonaniu tej czynności można przejść do dalszej części szkoły. Przed
wejściem do sali będzie mierzona temperatura bezdotykowym termometrem przez
nauczyciela uczącego.
7. Opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły powinni zachować odstęp 2 metrów od
osób tam przebywających, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Na 15 m2 w placówce, powinien
przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem. Jeśli w szatni będzie znajdować się za dużo
osób, należy poczekać w odpowiedniej odległości na korytarzu do czasu zwolnienia miejsca
w szatni.
8. Dziecko korzystające z wyżywienia otrzyma swój posiłek w jednorazowym pojemniku
wraz z sztućcami. Posiłki będą spożywane w mniejszych grupach, tak by mogła być
utrzymana odpowiednia odległość między nimi.
9. Zabrania się przyprowadzania do szkoły dzieci chorych oraz takich, w których
domach osoby objęte są kwarantanną, czy w niedalekiej przeszłości miały kontakt z
osobą zarażoną koronawirusem.
10. Aby ograniczyć ilość osób przebywających w szkole zaleca się by dziecko było
przyprowadzone i odebrane ze szkoły tylko przez jednego rodzica (opiekuna). Zaleca się
również, by opiekunem odpowiedzialnym za przeprowadzenie dziecka nie była osoba z
grupy ryzyka.
11. Jeżeli grupa dzieci przebywających w jednej sali przekraczać będzie 12 osób, grupa
zostanie podzielona na dwie oddzielne sale z dodatkowym nauczycielem.

12. Z sali zostały usunięte wszystkie zabawki, przedmioty, sprzęty których nie można
skutecznie dezynfekować, natomiast reszta przedmiotów jest codziennie czyszczona i
dezynfekowana. Zaleca się by dzieci nie przynosiły ze sobą żadnych dodatkowych
zabawek, czy przedmiotów.
13. W przypadku wykrycia u dziecka jakichkolwiek objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem, dziecko takie będzie niezwłocznie odizolowywane i czekać będzie na
odbiór przez rodzica, opiekuna.
14. Rodzice zobowiązani są do częstego uwrażliwiania dziecka na konieczność częstego mycia
rąk, czy zachowania należnej ochrony przy kichaniu, kaszlu. Należy także uzmysłowić
dziecko, by w czasie przebywania w szkole z rówieśnikami zachowało od nich bezpieczną
odległość.
15. Rodzice, którzy zdecydują się w późniejszym terminie przyprowadzić dziecko do
szkoły mają obowiązek poinformować dyrekcję szkoły nie później niż trzy dni przed
planowanym terminem rozpoczęcia nauki.

