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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Gawłuszowicach mają charakter    

przedszkola publicznego i wchodzą w skład Szkoły Podstawowej im. Władysława 

Jasińskiego w Gawłuszowicach. 

2. Organem prowadzącym oddziały przedszkolne jest Gmina Gawłuszowice. 

3. Nadzór pedagogiczny nad oddziałami sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. 

4. Oddziały przedszkolne są przedszkolem publicznym tzn. zapewniają bezpłatne 

nauczanie i wychowanie realizując podstawę programową wychowania 

przedszkolnego.  

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

§ 1 

1. Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania określone w Prawie Oświatowym oraz 

wydanych na jego podstawie aktów wykonawczych. 

2. Celem oddziałów przedszkolnych jest: 

 Objęcie opieką dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych 

warunków dla prawidłowego rozwoju. 

 Stymulowanie rozwoju wychowanka. 

 Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi do 

otaczającego świata. 

 Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

 Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej. 

3. Do zadań oddziałów przedszkolnych należy: 

 Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa 

oraz rozwijanie sprawności ruchowej.  

 Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie 

więzi uczuciowej z rodziną. 

 Nabywanie kompetencji kluczowych. 

 Integrowanie treści edukacyjnych. 
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 Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka. 

 Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka. 

 Współpraca z poradnią pedagogiczno-psychologiczną w celu udzielania dziecku 

pomocy specjalistycznej. 

 Podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej. 

 Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw, zajęć oraz  

w czasie pobytu poza budynkiem szkoły. 

ROZDZIAŁ III 

ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

§ 1 

1. Szczegółowa organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

roku szkolnego opracowany przez dyrektora szkoły. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym 

wieku. 

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób. 

4. Oddziały przedszkolne pracują przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw w pracy 

oddziałów w terminach ustalonych na dany rok szkolny. 

5. Oddział dzieci 3 letnich pracuje w godzinach 6.15-16.15, oddział dzieci 4 letnich  

w godzinach 8.00-13.00, oddział dzieci 5 i 6-letnich w godzinach 8.15 – 13.15, a dwa 

razy w tygodniu do 13.45. Dzieci z oddziałów 4, 5 i 6-letnich, których rodzice wyrażą 

wolę pobytu dłuższego niż 5-godzin mogą korzystać zarówno z opieki w oddziale dzieci 

3 letnich lub w świetlicy szkolnej. 

6. Czas otwarcia i zamykania oddziału może uleć zmianie, w zależności od potrzeb. 

7. Praca oddziałów przedszkolnych jest liczona w jednostce czasowej 60 minut. 

8. Organizację pracy oddziałów przedszkolnych regulują ramowe rozkłady dnia ustalone 

przez nauczycieli prowadzących oddziały przedszkolne. 

9. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny 

posiłków, oraz czas przeznaczony na zajęcia dydaktyczne, zabawy, spacery. 

10. Czas trwania poszczególnych aktywności w ramowym planie dnia jest dostosowany do 

możliwości psychofizycznych dzieci w poszczególnym oddziale. 

11. Z ramowymi rozkładami dnia zapoznawani są rodzice. 
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12. Zajęcia z języka angielskiego realizowane są w ramach 5-godzinnego pobytu dziecka 

w oddziałach przedszkolnych: 6-latków - 2 razy po 30 min, 5-latków - 1 raz  30 min.  

13. Zajęcia dodatkowe niepłatne z religii organizowane są poza czasem przeznaczonym na 

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oddziałach 

przedszkolnych 5 i 6-latków - 2 razy po 30 min.. 

§ 2 

1. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego prowadzona jest w oparciu o zasadę 

powszechnej dostępności. 

2. Zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego  określa  

ustawa. Termin i zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do oddziału 

określa corocznie organ prowadzący. 

3. W przypadku niewykorzystania wszystkich  miejsc  w  oddziale  przedszkolnym,  dzieci 

mogą być przyjmowane w ciągu roku szkolnego. 

4. Podstawą przyjęcia dziecka do oddziału jest złożenie wypełnionego wniosku  

o przyjęcie dziecka. Wydawanie i przyjmowanie wypełnionych wniosków odbywa się 

na zasadach ogłaszanych corocznie przez dyrektora szkoły i podawanych do publicznej 

wiadomości.  

ROZDZIAŁ IV 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z ODDZIAŁÓW 

PRZEDSZKOLNYCH. 

§ 1 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z oddziału przez rodziców/ 

prawnych opiekunów lub inną osobę upoważnioną przez nich na piśmie, która zapewnia 

pełne bezpieczeństwo dziecka. 

2. Do zadań rodziców należy zapewnienie bezpiecznego dotarcia dzieci do oddziału 

przedszkolnego i powrót do domu po zajęciach, a w szczególności: 

 rodzice przyprowadzają dzieci przed ustaloną godziną rozpoczęcia zajęć  

i przekazują opiekę nad dzieckiem wychowawcy świetlicy lub wychowawcy 

swojego oddziału; 
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 rodzice odbierają dziecko po zakończeniu zajęć w obecności nauczyciela 

prowadzącego ostatnie zajęcia w oddziale przedszkolnym w danym dniu; pozostałe 

dzieci w/w nauczyciel odprowadza do świetlicy szkolnej lub do oddziału 3 latków. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel oddziału zobowiązany jest do odebrania dzieci 

korzystających z opieki przeznaczonej dla oddziałów przedszkolnych (oddział 3 latków, 

świetlica), a po zajęciach odprowadzenia ich do wyżej wymienionych miejsc. 

4. Specjaliści, którzy udzielają fachowej pomocy dziecku/dzieciom z oddziałów 

przedszkolnych na terenie szkoły: pedagog, logopeda zobowiązani są do osobistego 

odebrania dzieci  od nauczyciela. Po zakończeniu zajęć mają obowiązek osobiście 

odprowadzić dziecko/dzieci i przekazać nauczycielowi oddziału. 

5. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie placówki 

pod opieką rodziców/opiekunów lub osób upoważnionych do sprawowania opieki nad 

dzieckiem. 

6. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub 

osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby będzie wskazywał, iż nie 

jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 

7. W przypadku odmowy wydania dziecka nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko 

do czasu wyjaśnienia sprawy. Wówczas należy wezwać drugiego rodzica/prawnego 

opiekuna lub osobę upoważnioną. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel powiadamia 

dyrektora. 

8. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi 

być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

9. Upoważnienie do odbioru dziecka przez inne osoby niż rodzice/prawni opiekunowie 

jest ważne cały rok szkolny. 

10. O każdej zmianie osoby odbierającej dziecko rodzic jest zobligowany do 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie nauczyciela oddziału. 

11. W przypadku gdy dziecko nie może być odebrane w wyznaczonym czasie 

rodzic/prawny opiekun lub osoba upoważniona zobowiązany jest powiadomić 

telefonicznie o tym fakcie nauczyciela oddziału. 

12. W przypadku braku powiadomienia o spóźnieniu ze strony rodziców/prawnych 

opiekunów lub osoby upoważnionej nauczyciel oddziału jest zobowiązany 

skontaktować się telefonicznie z rodzicami. 
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13. W przypadku nieodebrania dziecka z oddziału przedszkolnego szkoła informuje o tym 

fakcie policję, a za jej pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce 

opiekuńczej. 

ROZDZIAŁ V 

ZASADY POBYTU DZIECKA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH 

§ 1 

1. Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być zdrowe, w pełni gotowe do 

podejmowania wszystkich czynności podczas zajęć, zabaw w sali i na świeżym 

powietrzu, spacerów oraz wycieczek. 

2. W przypadku stwierdzenia choroby u dziecka rodzice są zobowiązani do niezwłocznego 

odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego. 

3. Nauczycielom, pomocy nauczyciela nie wolno podawać dzieciom leków. 

4. Dzieci nie mogą przynosić do oddziałów  przedszkolnych żadnych wartościowych 

przedmiotów. 

5. Zezwala się na przynoszenie ulubionych zabawek z domu (bezpiecznych  

i estetycznych), nauczyciel nie odpowiada za zniszczenie lub zgubienie rzeczy. 

6. Dzieciom nie należy zakładać niebezpiecznej biżuterii. 

7. Dzieciom, które już weszły do sali nie wolno wychodzić z niej samowolnie, bez 

pozwolenia i dozoru. 

8. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko cały czas 

powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego przez dyrektora 

pracownika szkoły sprawującego w danym momencie opiekę nad dziećmi. 

9. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kieruje zabawą lub ją inspiruje 

ewentualnie ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie samodzielnie 

ich rozwiązać. 

10. Nauczyciel odpowiada za stan sprzętu i zabawek, którymi bawią się dzieci. 

11. Podczas pobytu dzieci na terenie szkoły nauczyciel, pracownik szkoły ma uczy dzieci 

korzystania ze sprzętu szkolnego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

12. W czasie pobytu na świeżym powietrzu (boisku szkolnym, spacerze) nie wolno 

dzieciom oddalać się samowolnie.  

13. Każde wyjście nauczyciela z grupa poza teren szkolny wpisywane jest do zeszytu wyjść 

z podaniem miejsca i celu wyjścia. 
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14. Wychowankowie podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  

ROZDZIAŁ VI 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

§ 1 

1. W oddziałach przedszkolnych udziela się pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dzieciom, rodzicom i nauczycielom.  

2. Pomoc pedagogiczno- psychologiczna udzielana jest w formie: 

 zajęć specjalistycznych 

 porad i konsultacji 

 zajęć rozwijających uzdolnienia 

 logopedycznych 

 indywidualnej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

§ 2 

1. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodzica. 

2. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to: 

 korekcyjno – kompensacyjne, organizowane dla dzieci, u których stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający 

przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi 

do 5 dzieci; 

 logopedyczne, organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują 

zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający 

przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci; oraz 

profilaktyki logopedycznej w grupie dzieci 3-letnich i 4-letnich; 

 inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane dla dzieci z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu 

oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników 

tych zajęć wynosi 10; 
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 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników 

zajęć nie może przekroczyć 10. 

1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia trwa 45 minut, godzina zajęć 

specjalistycznych w tym korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych trwa 60 

minut. W uzasadnionych przypadkach zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone w 

czasie krótszym niż 60 minut z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego 

tygodniowego czasu tych zajęć. 

2. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia  

specjalistyczne  mogą być prowadzone indywidualnie.  

ROZDZIAŁ VI 

NAUCZYCIELE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

§ 1 

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków. 

2. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą w oparciu o wybrany przez siebie 

i zatwierdzony przez dyrektora program wychowania przedszkolnego. 

3. Odpowiada za jakość i efekty tej pracy. 

4. Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci. 

5. Wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka. 

6. Przeprowadza w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym jest możliwe 

rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole. 

7. W pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracuje ze specjalistami zatrudnionymi  

w szkole. 

8. Prowadzi dokumentację swojej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Dostosowuje metody i formy pracy do możliwości psychofizycznych swoich 

wychowanków. 

10. Współpracuje z rodzicami w cel ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-

edukacyjnych. 

11. Organizuje w ciągu roku szkolnego spotkania z rodzicami oraz w miarę potrzeb 

konsultacje indywidualne. 

12. Doskonali swoje metody pracy, podnosi swoje kwalifikacje. 
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13. Przestrzega dyscypliny pracy. 

14. Aktywnie uczestniczy w życiu oddziałów przedszkolnych: udział w uroczystościach  

i imprezach organizowanych szkole i w samych oddziałach. 

15. Dba o wystrój sali w której prowadzone są zajęcia. 

ROZDZIAŁ VII 

WYCHOWANKOWIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

§ 1 

1. Wychowankowie mają prawo do: 

 właściwego zorganizowania procesu opiekuńczo-wychowawczego  

i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i ich rozwojem 

psychofizycznym, 

 przygotowania umożliwiającego tzw. „gotowości szkolnej”, 

 rozwijania własnych zainteresowań i zdolności, 

 szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania, 

 ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

 pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju deficytów rozwojowych, 

 korzystania z pomocy pedagogiczno-psychologicznej, logopedycznej i innej 

organizowanej w szkole zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi, 

rozpoznanymi przez nauczyciela lub specjalistę, 

 poczucia bezpieczeństwa, 

 swobodnego wyrażania swoich myśli przekonań, jeśli nie naruszają one praw 

innych. 

2. Wychowankowie mają obowiązek: 

 współdziałać z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania, 

 przestrzegać umów i zasad obowiązujących w grupie, 

 szanować wytwory innych dzieci, sprzęty oraz zabawki, 

 aktywnie uczestniczyć w pracach porządkowych i samoobsługowych, 

 kulturalnie zwracać się do innych, używać form grzecznościowych, 

 przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa. 
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ROZDZIAŁ VII 

RODZICE 

§ 1 

1. Rodzice mają prawo do: 

 przedstawiania swoich wniosków i opinii dotyczących pracy oddziałów 

przedszkolnych poprzez swoją reprezentację tj. Radę Rodziców, 

 znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,  

 uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania  

i rozwoju, 

 korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 udziału i współorganizowaniu wspólnych spotkań z okazji uroczystości szkolnych, 

grupowych, 

 udziału w zajęciach otwartych organizowanych w oddziałach przedszkolnych. 

2. Rodzice mają obowiązek: 

 znać i przestrzegać postanowień regulaminu oddziałów przedszkolnych, 

 współpracować z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-

dydaktycznych, 

 przygotować dziecko do prawidłowego funkcjonowania w grupie w zakresie 

podstawowych czynności samoobsługowych, 

 regularnie przyprowadzać dziecko do oddziału przedszkolnego i odbierać  

w wyznaczonych godzinach, 

 przyprowadzać do oddziału dziecko zdrowe, 

 interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka, 

 kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne, 

 zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje fizyczne i psychiczne oraz wszelkie 

niepokojące zmiany w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie  

w grupie, 

 uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez wychowawców oddziałów, 

 bezzwłocznie  zgłaszać  nauczycielom  w  grupie  o  zmianach  adresu  zamieszkania  

i telefonu kontaktowego, 

 zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie, 
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 śledzić na bieżąco informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły, 

dzienniku elektronicznym, w zeszycie do kontaktów, poczcie email, tablicy 

informacyjnej przed salami oraz w grupach utworzonych na komunikatorach. 

§ 2 

1. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze organizowane są dwa razy w roku szkolnym (podczas ogólnoszkolnych 

zebrań rodzicielskich zgodnie z harmonogramem). 

2. Częstotliwość pozostałych spotkań ustala nauczyciel oddziału przedszkolnego  

w zależności od potrzeb. 

3. Formy współpracy z rodzicami dzieci oddziału przedszkolnego: 

 zebrania grupowe; 

 rozmowy indywidualne; 

 zajęcia otwarte; 

 uroczystości z czynnym udziałem rodziców; 

 spotkania z rodzicami, wspólne świętowanie; 

 współpraca z rodzicami przy organizacji wycieczek; 

 organizacja zajęć dodatkowych na wniosek rodziców. 

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania są 

obowiązani do: 

 dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego 

zorganizowanego w szkole; 

 zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;  

 informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora Szkoły 

Podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku 

spełnianego w sposób określony w ustawie – prawo oświatowe. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 1 

1. Niniejszy dokument obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 

oddziałów przedszkolnych: nauczycieli, opiekunów, rodziców/opiekunów prawnych 

oraz wychowanków. 
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2. Dyrektor sam lub na wniosek nauczycieli może dokonywać zmian w niniejszym 

dokumencie w związku z zaistniałymi potrzebami lub zmianą przepisów. 

3. W stosunku do spraw, które nie zawiera niniejszy regulamin mają zastosowanie 

przepisy Statutu Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach 

lub odrębne przepisy prawa.    

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku. 

  

 

Załącznik nr 1 
do regulaminu oddziałów przedszkolnych 

  

  

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie  

i przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci i nauczycieli oddziałów przedszkolnych 

obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. Wł. Jasińskiego w Gawłuszowicach 

obowiązują od 1 września 2021r. 

§ 1 

Przyprowadzanie i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego 

1. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie zdrowy wychowanek, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy nie został nałożony na 

niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W przypadku wątpliwości 

możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego 

(w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców 

lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie 

możliwość nieprzyjęcia dziecka na zajęcia). 

2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko  nie jest zdrowe, nauczyciel lub inny 

pracownik szkoły informuje o tym fakcie dyrektora szkoły, który podejmuje ostateczną 

decyzję w sprawie przyjęcia dziecka na zajęcia w danym dniu. 
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3. Dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego mogą przyprowadzać i odbierać tylko 

osoby zdrowe oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji 

domowej. 

4. Do oddziału przedszkolnego dzieci są przyprowadzane 

 o wyznaczonych godzinach: 

a. 3 latki - od 6.15 do 8.00 - wejście główne do placówki, budynek 1 (szkoła 

podstawowa), 

b. 4 latki – od 8:00 do 8.15 - wejście główne do placówki, budynek 1 (szkoła 

podstawowa), 

c. 5,6-latki - od 8.15 do 8.45 - wejście główne do placówki, budynek 1 (szkoła 

podstawowa). 

5. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca dziecko powinna 

zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.  

6. Każde dziecko po wejściu do budynku szkoły jest zobowiązane umyć ręce. 

7. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko  

w części wspólnej (korytarz, hol, szatnia) zachowując dystans społeczny w odniesieniu 

do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra 

(należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

8. Rodzice wychowanków oddziału przedszkolnego mogą doprowadzać dziecko do drzwi 

sali swojej grupy – 3-latki i 4-latki – parter szkoły oraz 5-latki i 6-latki - pierwsze piętro 

szkoły. 

9. Do sali przedszkola mają wstęp tylko i wyłącznie nauczyciele, dzieci oraz pracownicy  

oddziałów przedszkolnych. 

10. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które 

będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze 

szkoły. 

§ 2 

Organizacja i funkcjonowanie grupy przedszkolnej. 

1. Dzieci przedszkolne przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach. 

2. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci. 
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3. Dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które znajdują się w indywidualnych 

szafkach lub na stolikach, dzieci  nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą. 

4. Wychowankowie nie przynoszą do szkoły/ oddziału przedszkolnego niepotrzebnych 

rzeczy i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach 

należy dopilnować, aby wychowankowie nie udostępniali swoich rzeczy innym, 

natomiast opiekunowie ucznia powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 

dezynfekcję) rzeczy.   

§ 3 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka 

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie 

mogą przychodzić do  oddziału przedszkolnego.  

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem 

zakaźnym. 

3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym  podwyższoną 

temperaturę ciała niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, 

który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania 

ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców dziecko umieszcza się w odrębnym  

pomieszczeniu - izolatorium, pod opieką pracownika szkoły, z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności (rękawiczki, osłona ust i nosa). 

4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. izolatorium, służące do odizolowania 

dziecka u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.  

5. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. 

6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela/pracownika szkoły  

z zapewnieniem minimum 2 m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów 

prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły (rekomendowany 

własny środek transportu). 

7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia 

rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Mielcu oraz organ 

prowadzący szkołę Gmina Gawłuszowice tel. 17 7744282. 
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8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym  

i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły. 

9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do 

wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

  

 

 


