WYTYCZNE DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
1. Przedszkole jest czynne od godziny 7.30 do godziny 16.00.
2. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.30 do 8.30. Po godzinie 9.00 dzieci nie będą
przyjmowane do przedszkola.
3. Dzieci można odbierać od godziny 14.45 do godziny 16.00.
4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają
obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i
innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.
5. Dziecko przyprowadza/odbiera 1 rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona do odbioru.
6. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.
7. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić z dziećmi do szatni.
8. Rodzic/opiekun w drzwiach wejściowych do placówki przekazuje pod opiekę dziecko
pracownikowi przedszkola.
9. Dziecko przychodzące do przedszkola będzie miało mierzoną temperaturę przez osobę
przyjmującą.
10. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia o występowanie objawów chorobowych u dziecka
podczas prowadzonej kontroli pomiaru temperatury, dziecko nie zostanie przyjęte do
przedszkola, a rodzice zobowiązani są do zapewnienia mu opieki we własnym zakresie.
11. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe.
12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
13. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie
prawni powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z
przedszkola.
14. Rodzic/opiekun prawny niezwłocznie udaje się z dzieckiem do lekarza; o wynikach badania
zobowiązany jest poinformować przedszkole.
15. Jeśli rodzic/opiekun prawny odmawia współpracy lub przedszkole wyczerpie dostępne dla
siebie metody działań, sytuacja zostanie zgłoszona do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Otwocku.
16. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych
przedmiotów lub zabawek.
17. Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzic/opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego
opuszczenia terenu placówki.
18. Rodzic/opiekun prawny kontaktuje się z przedszkolem, dyrektorem lub nauczycielem tylko
telefonicznie /22 779 32 73/ lub mailowo /p4@oswiata-otwock.pl/.
19. Rodzic/opiekun przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, powinien uczulić dziecko
na obowiązujące nowe zasady higieniczne, tj.:
− niepodawanie ręki na przywitanie;
− unikanie dotykania oczu, nosa, ust;
− konieczność częstego mycia rąk;
− kasłanie, kichanie w tzw. „łokieć”;
− zgłaszanie nauczycielowi złego samopoczucia (ból głowy, brzucha);
− ograniczona ilość zabawek w sali.

