
REGULAMIN  

Przedszkola Publicznego Nr 37  

w Szczecinie 

w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy  

w związku z epidemią COVID-19 
 

Obowiązuje od 01 września 2020 r. 

 

1. Za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w 

Przedszkolu   odpowiada Dyrektor Przedszkola. 

2. Przedszkole jest gotowe do przyjęcia wszystkich zapisanych i przyjętych 

podczas rekrutacji  dzieci na rok szk. 2020/2021. 

3. W przedszkolu stosuje się wytyczne: ministra właściwego do spraw 

zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz  ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

4. Przedszkole pracuje w godzinach od 06.00 do 17.00. 

 Grupa I „Biedronki”: 06.00 – 16.00 

 Grupa II „Motylki”: 07.00 – 17.00 

 Grupa III „Muchomorki”: 08.00 – 16.00 

 Grupa IV „Jeżyki”: 07.00 – 17.00 

 Grupa V Sowy”: 08.00 – 16.00  

5. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej wynosi 25 dzieci. 

Powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie jest mniejsza niż 1,5 m². 

6. Do przedszkola nie będą wpuszczani - dzieci i pracownicy z objawami 

chorobowymi wskazującymi na chorobę dróg oddechowych. 

7. Po wejściu do budynku przedszkola każdemu pracownikowi mierzona jest 

temperatura termometrem bezdotykowym. Pomiaru dokonuje 

wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola. 

8. W przedszkolu  dzieci i pracownicy nie mają obowiązku zakrywania ust i 

nosa (nie chodzą w maseczkach ani przyłbicach).  

Wyjątek stanowi zakrywanie ust i nosa przez pracowników przedszkola w 

kontaktach z osobami trzecimi (np. rodzicami). 

9. Drzwi wejściowe główne do budynku przedszkola zamykane są o godz. 

08.30. 

10. Rodzic ma prawo odebrać dziecko w każdym momencie dnia – należy 

użyć dzwonka przy drzwiach głównych przedszkola i czekać na przyjście 

pracownika przedszkola.  

11. Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu musi być zgłoszona i 

odnotowana z podaniem przyczyny nieobecności. 



12. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, pisemnie potwierdzają 

zapoznanie się z wprowadzonym na czas epidemii Regulaminem i 

Procedurami Bezpieczeństwa  oraz wyrażają zgodę na stosowanie się do 

wszystkich zawartych tam uregulowań.  

13. Druk „Oświadczenie Rodziców” i Zgoda na pomiar temperatury dziecka” 

znajdują się na stronie internetowej przedszkola (poniżej). Oba pisemne 

potwierdzenia, rodzice przynoszą do przedszkola rano w pierwszym dniu 

pobytu dziecka w przedszkolu.  

14. Ogranicza się wstęp do przedszkola rodziców i innych osób do sytuacji, w 

których niezbędny jest kontakt osobisty. Należy wówczas telefonicznie 

umówić się na spotkanie – zostanie wyznaczony dzień i godzina. 

 


