
PROCEDURY FUNKCJONOWANIA NIEPUBLICZNEGO  
ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA BAJKOWY DWOREK W MŁAWIE 

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI 
UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEJ PLACÓWKI 

 

SZANOWNI RODZICE!   

Przyprowadzając dziecko do Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Bajkowy Dworek  

prosimy o dostosowanie się do wytycznych przygotowanych przez Główny Inspektorat 

Sanitarny oraz do Procedur funkcjonowania Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Bajkowy 

Dworek i Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, które będą obowiązywały w naszym 

żłobku i przedszkolu w czasie trwania choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez 

koronawirusa SARS-Cov-2. 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami i stosowanie następujących zaleceń: 

•  żłobek/przedszkole będzie czynne od 7.00 do godz. 16.30;  

• dzieci będą przyjmowane od godz. 7.00 do godz. 9.00. Po godz. 9.00 dziecko nie  

    zostanie przyjęte; 

• godziny odbioru dziecka z placówki zgodnie z indywidualną deklaracją w formularzu; 

• do żłobka/przedszkola przyprowadza i odbiera dziecko tylko 1 rodzic/opiekun;  

•  przy wejściu do budynku żłobka/przedszkola będzie umieszony płyn do dezynfekcji rąk, 

   wszystkie osoby dorosłe powinny zdezynfekować ręce wchodząc do podmiotu;  

• przed wejściem do placówki zostanie wykonany pomiar temperatury ciała dziecka oraz 

    rodzica/opiekuna, w przypadku podwyższonej temperatury (tzn. powyżej 37oC) dziecko nie 

    zostanie przyjęte pod opiekę. Pomiar zostanie powtórzony przy odbiorze dziecka  

    z placówki;  

• przyprowadzając dziecko do żłobka/przedszkola prosimy o zasłanianie ust i nosa, a także   

  prosimy pamiętać o rękawiczkach jednorazowego użytku;  

• prosimy, zaopatrzyć swoje dziecko jeśli ukończyło 4 rok życia w indywidualna osłonę  

    nosa i ust podczas drogi do przedszkola i z przedszkola;  

   Przyprowadzając dziecko do żłobka/przedszkola rodzic może wchodzić z dzieckiem 

   wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem   

   na 15 m2 lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem wynoszącym 2 m. W głównej    

   szatni może jednocześnie przebywać 6 rodziców z dziećmi, natomiast w małej szatni  

   1 rodzic z dzieckiem. Rodzic nie może wchodzić do sali dydaktycznej dziecka (jedna grupa 

   będzie przebywała w wyznaczonej i stałej sali; do grupy przyporządkowani będą   

   Ci sami nauczyciele/opiekunowie; w grupie mogło będzie przybywać 12 dzieci,  

   w pewnych przypadkach za zgodą organu prowadzącego 14; minimalna przestrzeń  



   do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być  mniejsza niż 4 m2 na jedno 

   dziecko oraz każdego opiekuna; dyrektor zorganizuje dla dzieci zajęcia opiekuńcze oraz  

   zajęcia dydaktyczno-wychowawcze; będą mogły być organizowane wyjścia na plac zabaw  

   dla poszczególnych grup pod nadzorem opiekuna/nauczyciela).   

• przyprowadzając dziecko do żłobka/przedszkola prosimy zachowywać dystans wobec 

    innych  rodziców i opiekunów/nauczycieli wynoszący 2 m;  

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w żłobku/przedszkolu, prosimy   

   o przekazanie  opiekunowi/nauczycielowi/dyrektorowi informacji o stanie zdrowia dziecka,  

   które są istotne;  

• prosimy, o przyprowadzanie do żłobka/przedszkola dziecko zdrowe - bez objawów  

   chorobowych (katar, kaszel, temperatura powyżej 37oC). Prosimy stosować się do  

   zaleceń lekarskich, które mogą określić czas  nieposyłania dziecka do żłobka/przedszkola;   

• przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka/przedszkola prosimy o zmierzenie dziecku  

   temperatury;   

• prosimy, o nie posyłanie do żłobka/przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na   

   kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się 

   do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;  

• prosimy, wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało do żłobka/przedszkola zabawek  

    i niepotrzebnych   przedmiotów;  

• prosimy, regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać,  

   że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem  

   i nie podawać ręki na przywitanie;  

• prosimy, zwrócić uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania  

   czy  kasłania. Prosimy pamiętać, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się  

   przez obserwację dobrego przykładu.  

• Każdy Rodzic wyrażający chęć przyprowadzenia dziecka do placówki zobowiązany jest 

   pobrać ze strony żłobka/przedszkola formularz wraz z załączonymi oświadczeniami.   

   Należy wypełnić  formularz i przesłać drogą elektroniczną na adres  

  e.kaczan@bajkowydworek (ułatwi to nam szybki kontakt z Państwem w sytuacji  

   szczególnej  COVID-19). 

Drodzy Rodzice informujemy, iż mogą wystąpić czynniki ryzyka COVID-19 zarówno  

u dziecka, u Państwa jak i innych domowników w związku z tym, prosimy  

o odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak  

i dowożeniem dziecka do instytucji.  

                                                                              Dziękujemy za rozwagę i stosowanie do zaleceń. 

                                                                                                    Pracownicy Bajkowego Dworku 

mailto:e.kaczan@bajkowydworek

