Aneks do Regulaminu Akademii Przedszkolaka MDK nr 3
obowiązujący od 1.09.2020 w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19


na zajęcia rodzic/opiekun przyprowadza tylko dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów
sugerujących chorobę (temperatura pow.37 stopni, kaszel, katar, bóle brzucha, gardła, wysypka)



rodzic/opiekun nie posyła na zajęcia dziecka jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie, w izolacji



rodzic/opiekun wyjaśnia dziecku jakie zasady zachowania higieny związane z covid – 19 będą
obowiązywać podczas zajęć AP



przyprowadzając/odbierając dziecko rodzic/opiekun ma obowiązek zachować dystans społeczny 2m
oraz przestrzegać pozostałych środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki lub dezynfekcja rąk
przy wejściu do placówki)



w przypadku odbioru dziecka przez osobę trzecią wymagane jest złożenie w danym dniu podpisanego
przez rodzica upoważnienia



nauczyciel odbiera dziecko przy wejściu z przedsionka, dziecko przebiera się, odkłada rzeczy na
wyznaczone do tego celu miejsce i wchodzi z nauczycielem do sali



dzieci nie przynoszą ze sobą na zajęcia zabawek, ani żadnych innych przedmiotów z domu



na początku zajęć dzieci zostają zapoznane z obowiązującymi zasadami zachowania i higieny



dzieci przynoszą drugie śniadanie w opakowaniach jednorazowych – dotyczy to również napojów



dzieci wraz z nauczycielami przebywają tylko w sali wyznaczonej do zajęć



podczas zabawy swobodnej dzieci bawią się w wyznaczonym miejscu z zachowaniem dystansu 1,5 m i
wyznaczonymi zabawkami (tylko takimi, które można po zabawie skutecznie zdezynfekować)



zabawki, stoły i inne przedmioty i powierzchnie użytkowane podczas zajęć są na bieżąco odkażane
zarówno przez nauczycieli jak i pomoc nauczyciela



wietrzenie sali odbywa się na bieżąco



nauczyciele nie organizują żadnych wyjść, spacerów, wycieczek poza teren placówki - wyjątkiem może
być czas spędzony w ogródku znajdującym się przy placówce MDK nr 3



sale są przygotowane zgodnie z wytycznymi GIS i MEN tzn.



punktualnie o godzinie 14:00 rodzic odbiera dziecko z przedsionka. Dziecko zostanie przekazane przez
nauczyciela.



nie ma możliwości zostawiania w placówce wózków, rowerków, hulajnóg, fotelików samochodowych i
innych sprzętów przyniesionych z domu



kontakt między rodzicem/opiekunem a nauczycielami Akademii Przedszkolaka odbywa się drogą
mailową lub telefoniczną nr tel. do placówki 61/ 866 57 47 następnie proszę prosić o połączenie z
nauczycielem AP
Dyrektor MDK nr 3

