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Zgierz, dnia………………………..

Zasady współpracy z rodzicami 
w Miejskim Przedszkolu nr 8 
w trakcie trwania pandemii

Imię i nazwisko rodziców:

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecko, wiek

……………………………………………………………………

W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym COVID-19, jako rodzic, podjąłem 
świadomą decyzję o uczęszczaniu swojego dziecka do przedszkola

od …………………….2020 r.

i mając na względzie troskę o zdrowie i bezpieczeństwo mojego dziecka, swoje, personelu 
przedszkola i innych wychowanków zobowiązuje się do:

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, będę przeka-
zywać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka. 

2. Zaopatrzę swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i 
ust podczas drogi do i z placówki. 

3. Będę przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (kata-
ru, kaszlu, podwyższonej temperatury).

4. Nie będę posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantan-
nie lub w izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać w domu oraz 
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza

5. Przygotuję dziecko do posłania do przedszkola w innych warunkach niż to do  których
dziecko przywykło i które pamięta. Dotyczy następujących zmian: 

a. W  przedszkolu  jest  ograniczona  ilość  zabawek  (  tylko  te,  które  można
dezynfekować



b. Wyjaśnię  dziecku,  żeby  nie  zabierało  do  przedszkola  niepotrzebnych
przedmiotów,  zabawek,  książeczek  i  innych  przedmiotów.  Nie  może  również
zabierać z przedszkola żadnych przedmiotów, w tym rysunków i innych

c. Ze  względów  organizacyjnych  istnieje  prawdopodobieństwo,  że  dziecko  nie
będzie w swojej sali i ze swoją panią

d. Będzie bardzo mało swoich kolegów i koleżanek, może się zdarzyć,  że ich nie
będzie 

e. Rodzic  nie  wchodzi  do  klasy,  w  szatni  odbiera  i  przyprowadza  dziecko
wyznaczony pracownik

f. Pracownik, który będzie miał kontakt z rodzicami w szatni będzie miał na sobie
środki ochrony osobistej

g. Pracowników, jak i dzieci obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 m odległości
między sobą.

h. Ogród jest wyłączony z użytku. Brak możliwości dezynfekcji sprzętu. Wejście i
wyjście z przedszkola przez ogólnodostępną  klatkę schodową.

6. Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać,
że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i 
nie podawać ręki na powitanie. Przypomnę dziecku by nie przytulało innych dzieci.

7. Zwrócę uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

8. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojemu dziecku 

9. Postaram się by w miarę możliwości dziecko przyprowadzał i odbierał stały opiekun- 
unikając w ten sposób dużej rotacji osób postronnych.

10. Przyjmuję do informacji, iż  dziecko nie będzie uczęszczało na spacery poza teren 
przedszkola.

11. Zobowiązuje się do stosowanie przez mnie środków ochrony osobistej podczas przy-
prowadzania i do obioru dziecka z przedszkola oraz dezynfekcji rąk po wejściu i przed
wyjściem z przedszkola

12. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na pod-
jęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego prze-
znaczonej pod opieką nauczyciela).

13. Przyjmuję do wiadomości, że przedszkole pomimo wprowadzonych zasad i procedur 
funkcjonowania w czasie epidemii nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa 
w zakresie ryzyka zakażenia dziecka.



 Informujemy, iż w placówce obowiązują zasady sanitarne obejmujące codzienną de-
zynfekcję, ograniczenie liczebności grup przedszkolnych (10- dzieci w sali) oraz re-
żim sanitarny

 Dzieci i nauczyciele podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rę-
kawiczek.  Zgodnie z zaleceniami  Ministerstwa Zdrowia by zminimalizować rozprze-
strzenianie się wirusa dzieci będą często myć ręce wodą z mydłem, zaś nauczyciele 
dodatkowo dezynfekcją ręce specjalnie przeznaczonymi do tego preparatami.

14. Ze względu na sytuację epidemiczną w pierwszej kolejności z przedszkola mogą sko-
rzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w 
domu.
Pierwszeństwo mają dzieci:

 pracowników ochrony zdrowia
 służb mundurowych
 pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

15. W razie większej ilości chętnych, Dyrektor Przedszkola ma prawo zażądać potwier-
dzenia z zakładu pracy Rodziców o spełnieniu w/w kryterów

Przyprowadzając dziecko do przedszkola jako rodzic zobowiązuje się do
przestrzegania powyższego zasad.

Data, podpisy obojga rodziców

Zobowiązanie przyjęła




