
Szanowni Rodzice ! 

Proszę o zapoznanie się z poniższymi zasadami obowiązującymi w przedszkolu 

od 01.09.2021 r.  

 

Kilka najważniejszych zasad funkcjonowania przedszkola:   

1. Zasady funkcjonowania w grupie: 

1) W jednej grupie (sali) może przebywać maksymalnie 25 dzieci.  

2) Dzieci nie będą mogły przynosić z domu swoich zabawek. Będzie obowiązywał pełny 

zakaz wnoszenia własnych zabawek lub jakiegokolwiek jedzenia do przedszkola  

(np. zakaz częstowania cukierkami, pozostawiania butelek z piciem w szatni itp.) 

3) Konieczne jest zapewnienie trzech zestawów ubrań na zmianę dla dziecka  

(ubrania powinny być w zamkniętym woreczku). 

4) Dzieci nowo przyjęte powinny posiadać: buty zmienne, trzy komplety ubrań na zmianę, 

a w przypadku dzieci z grupy Smerfy -  podpisaną piżamę. 

2.Przyprowadzanie dzieci:  

1) Do przedszkola - bezwzględnie - przyprowadzamy zdrowe dzieci.  

2) Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do podmiotu. 

3) Dzieci do przedszkola przyprowadzają osoby zdrowe, z zachowaniem zasady 1 dziecko 

– 1 opiekun. 

4) Rodzice, opiekunowie będą mieli zakaz wchodzenia na teren przedszkola. Za 

wyjątkiem rodziców dzieci nowo przyjętych, którzy będą mogli przebywać  

z dzieckiem w szatni z zachowaniem reżimu sanitarnego – dezynfekcja rąk, zakrywanie 

ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego 2 m. 

5) W szatni jednocześnie przebywać może 3 dzieci nowo przyjętych i 3 rodziców, 

opiekunów.  

6) Przy drzwiach wejściowych w obecności rodzica, opiekuna i za jego zgodą, będzie 

mierzona temperatura dziecku i przeprowadzany krótki wywiad na temat sytuacji 

epidemiologicznej w domu.  

7) Po stronie Rodzica leży przygotowanie emocjonalne dziecka do samodzielnego wejścia 

do przedszkola z zachowaniem bezpiecznego dystansu od pracownika przedszkola. 

8) Dzieci z podwyższoną temperaturą lub z objawami choroby nie będą wpuszczane  

do budynku przedszkola. Dzieci zdrowe będą wchodziły samodzielnie do szatni  

pod nadzorem pracownika przedszkola.  

 

Miejskie Przedszkole Nr 16 w Katowicach dołoży wszelkich starań, aby jak najlepiej 

zabezpieczyć dzieci i personel przed zakażeniem koronawirusem. 

Jednocześnie informujemy, że nie jesteśmy w stanie całkowicie wykluczyć ryzyka 

zachorowania, dlatego apelujemy o rozważne zachowanie, przemyślane decyzje 

 i dostosowanie się do zasad. 


