W związku z ogłoszoną przez pana premiera Mateusza Morawieckiego możliwością
otwarcia żłobków i przedszkoli podajemy do informacji rodziców warunki, na jakich
dokonuje się otwarcie Przedszkola Sióstr Nazaretanek. Warunki te określane
są wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz wewnętrznymi procedurami zatwierdzonymi przez Organ
Prowadzący jakim jest Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek. Wytyczne obowiązują od dnia
25.05 aż do odwołania
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Placówka czynna jest w godz. 7.30 – 16.00
Przyprowadzenie dziecka odbywa się w godzinach od 7.30 do 9.00
Godziny posiłków: śniadanie – 9.00, obiad – 12.00, podwieczorek – 14.30
Przedszkole sprawuje tylko funkcję opiekuńczą, z elementami dydaktyki (nadal
prowadzone jest zdalne nauczanie)
Dzieci przebywają w grupie łączonej przy zachowaniu odpowiedniej liczby osób
(max 10 w grupie)
Na terenie szatni może przebywać tylko jeden rodzic (opiekun) z dzieckiem w miarę możliwości prosimy, by była to stała osoba (osoby)
Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania ściśle określonych zasad higienicznych
i sanitarnych zamieszczonych w instrukcji odnoszącej się do wejścia do
przedszkola (instrukcja znajduje się na drzwiach wejściowych)
Każde dziecko musi obowiązkowo posiadać worek z ubraniem na zmianę ( dziecko
nie może być przebierane w rzeczy osobiste innych)
Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia zabawek, pluszaków, książek, poduszek
czy innych rzeczy z domu
Przedszkole rezygnuje ze wspólnego mycia zębów podczas poobiedniej toalety
Nauczyciele zobowiązani są do szczególnego zwrócenia uwagi na czynności
higieniczne i sanitarne (częste wietrzenie sali, w której organizuje zajęcia, pokaz
właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji, zwracanie uwagi, aby dzieci często
i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety
i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, unikanie organizowania większych
skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, dezynfekcja sali, zabawek oraz sprzętu na
placu zabaw)
Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw wyłącznie podczas opieki
sprawowanej przez nauczyciela – obowiązuje zakaz zabawy z rodzicami
Rodzice zobowiązani są do informowania nauczyciela o stanie zdrowia dziecka oraz
do zaopatrzenia swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę
nosa i ust podczas drogi do i z placówki
Całkowity zakaz przyprowadzania dzieci z objawami jakiejkolwiek infekcji bądź
złego samopoczucia (ból brzucha, głowy itp.) - nauczyciel ma prawo i obowiązek
nie przyjąć dziecka jeśli takie objawy dostrzeże
Nauczyciel ma prawo do mierzenia temperatury dziecka podczas jego pobytu
w placówce
W przypadku zaobserwowania podwyższonej temperatury lub rozwijającej się
infekcji u dziecka, nauczyciel niezwłocznie informuje Siostrę Dyrektor, Rodziców
oraz przekazuje dziecko do specjalnie wyizolowanego pomieszczenia
Zapoznałem się z informacjami i zobowiązuję się do ich przestrzegania
Podpis rodziców/prawnych opiekunów

Prosimy o uzupełnienie danych w tabeli i dostarczenie obu informacji do Siostry Dyrektor w dniu przyprowadzenia
dziecka do przedszkola
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