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MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 44                                                                                                    
PRZY ZESPOLE EDUKACYJNYM NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE     

Procedura funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 44                                  

w Zielonej Górze 

Obowiązuje od 1 września 2020r. 

 

Na podstawie „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego                        

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej…”      

                      

1. Ustala się następujące godziny pracy przedszkola:   6.00 – 16.00.                                                    

Wyłącznie do godziny 8.00 – przyprowadzanie dzieci.  

2. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 

3. Jedna grupa dzieci – w miarę możliwości organizacyjnych – przebywa w stałej sali              

pod opieką tych samych opiekunów.  

4. Dziecko musi być całkowicie zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

5. Rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz,                            

że w ciągu ostatnich 14 dni nie miało ono kontaktu z żadną osobą zarażoną, 

przebywającą w kwarantannie lub izolacji. Ponadto Rodzic udziela pisemnej zgody                

na pomiar temperatury ciała dziecka. 

6. Rodzice zobowiązani są do przypomnienia dziecku podstawowych zasad higieny 

(prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu). 

7. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów     

(w tym kocyków i poduszek/nie dotyczy grupy najmłodszej). 

8. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci zachowują dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników Zespołu, innych dzieci i rodziców – 

wynoszący ok. 2 m. 

10. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia rodziców/opiekunów na teren budynku 

przedszkola (hol, toalety, sale dydaktyczne). 

11. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci na teren przedszkola – korzystają                    

z bocznego wejścia do budynku (od strony parkingu). Wyznacza się „przestrzeń 

wspólną” – namiot przed wejściem bocznym. 

12. Przestrzeń wspólna: miejsce kontaktu rodziców/opiekunów z pracownikami MP44. 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 09/2020 

Dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 8  

w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

2 

 

13. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej (namiot przed wejściem do 

przedszkola od strony parkingu) z zachowaniem zasady: 1 rodzic                                            

z dzieckiem/dziećmi lub w odstępstwie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi                      

- 2 m., przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności 

(m.in. osłona usta i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe). 

14.  Każdy rodzic/opiekun jest zobowiązany zdezynfekować ręce przy wejściu                            

do „przestrzeni wspólnej” oraz zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (osłona 

ust i nosa). 

15. Dzieci będą przyjmowane rano  - w „przestrzeni wspólnej” (namiot przy wejściu                    

do przedszkola od strony parkingu) przez pracownika przedszkola                                     

(wyłącznie do godziny 8.00).  

16. Koszt posiłków w  2020r. wynosi: 9, 50 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek). 

17. Opłatę za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych z dołu, po zakończeniu 

danego miesiąca,   a najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego, w którym następuje 

korzystanie z posiłków – wyłącznie przelewem na konto ZE nr8: 21 10205402 0000 

0102 0112 0468 (imię i nazwisko dziecka/grupa). 

18. Rodzic informuje Przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej 

trwania wyłącznie telefonicznie/sms (tel. stacjonarny: 68 3211268, tel. komórkowy:              

505 359 121/Sekretariat ZE nr 8)  lub e-mailem (psp.zawada@interia.pl)  - najpóźniej 

do godziny 8.00 w dniu nieobecności (wg Statutu ZE nr 8). 

19. Odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów odbywa się w „przestrzeni wspólnej” 

(namiot przed wejściem do przedszkola od strony parkingu).  Zaleca się korzystanie                         

z domofonu „przypisanego do konkretnej grupy”.  Dzieci przyprowadzane będą                 

„do przestrzeni wspólnej” przez pracownika przedszkola.                           

20. Rodzice są zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu. 

21. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola niepokojących objawów 

chorobowych u dziecka, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany 

telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

Władysław Kondras                                                                                                                          

Zespół Edukacyjny nr 8 w Zielonej Górze 
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