
Szanowni Rodzice 

dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 108 we Wrocławiu,
poniżej znajdują się odpowiedzi na podstawowe pytania, jakie nasuwają się w związku z otwarciem
z dniem 11 maja 2020r. oddziału przedszkolnego:

Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do oddziału przedszkolnego? 

 Z oddziału przedszkolnego w szkole w pierwszej kolejności powinny skorzystać te
dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

 Pierwszeństwo  mają  dzieci  pracowników  systemu  ochrony  zdrowia,  służb
mundurowych,  pracowników  handlu  i  przedsiębiorstw  produkcyjnych,  realizujący
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do oddziału przedszkolnego? 

 Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych.. To 
stała zasada, o której zawsze należy pamiętać.

 Przypomnij  swojemu  dziecku  podstawowe  zasady  higieny.  Zwróć  uwagę  na:
 niepodawanie  ręki  na  powitanie,  unikanie  dotykania  oczu,  nosa  i  ust,  mycie  rąk,
zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je
stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.  

 Wytłumacz również dziecku, aby idąc do oddziału przedszkolnego nie zabierało do ze
sobą niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Kiedy i komu muszę zgłosić, że moje dziecko przyjdzie do oddziału przedszkolnego?

    Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do oddziału przedszkolnego, powiadom o tym dyrektora szkoły 
(poprzez sekretariat szkoły lub  kontaktując się bezpośrednio z nauczycielem, który informacje 
przekaże dyrektorowi szkoły). To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe 
rozwiązania w zakresie przyjęcia do oddziału przedszkolnego.

Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do oddziału przedszkolnego? 

 Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust 
i nosa w drodze do i z oddziału przedszkolnego.

 Przypomnij  dziecku  podstawowe  zasady  higieny  takie  jak:  niepodawanie  ręki  na
powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy
kichaniu czy kasłaniu.  Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać
w domu.

Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?

    Tylko w drodze do szkoły i z powrotem. Może to być także inna forma indywidualnej osłony nosa 
i ust.

    Ważne!  Będąc  w szkole  nie  ma obowiązku  zakrywania  ust  i  nosa,  zarówno przez  dzieci,  jak
i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.



    Pamiętaj jednak, że rodzice muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas
odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku szkoły.

Czy moje dziecko otrzyma posiłek podczas pobytu w oddziale przedszkolnym? 

 Nie. Szkoła nie zapewni posiłku.

Czy możliwe jest spożywanie przyniesionych posiłków  i czy jest to bezpieczne?

    Tak. Spożywanie posiłków jest dozwolone. Odbywać się to będzie z zachowaniem wszystkich zasad
bezpieczeństwa i  reżimów sanitarnych.  Ważne jest  aby przynoszony posiłek  był  w opakowaniach
jednorazowych. Jednorazowe muszą być także sztućce (jeżeli są niezbędne do spożycia posiłku).

Jak w oddziale przedszkolnym będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne? 

 Szkoła musi dysponuje  podstawowymi środkami higieny osobistej oraz płynem do
dezynfekcji umieszczonym przy wejściu do budynku.

 Grupa  dzieci  będzie  przebywać  w  wyznaczonej  i  stałej  sali.  Do  grupy  będą
przyporządkowani ci sami opiekunowie. Z sali zostały usunięte przedmioty i sprzęty,
których  nie  można  skutecznie  dezynfekować,  jak  np.  pluszowe  zabawki.  Stoliki
i krzesełka będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez dzieci. Sala będzie często
wietrzona, w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Co ma zrobić  rodzic  w sytuacji,  gdy dziecko nie będzie miało  możliwości  skorzystania z  opieki
przedszkolnej?

    Rodzic dziecka, który nie zdecyduje się na opiekę przedszkolną będzie mógł nadal pobierać zasiłek 
opiekuńczy.

Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w oddziale przedszkolnym? 

 Zdecyduje  o  tym  nauczyciel  w  porozumieniu  z  dyrektorem  szkoły,  mając  na
względzie  wytyczne  sanitarne.  Dziecko  będzie  mogło  się  bawić  zabawkami,  które
można dezynfekować.

 Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, 
zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z części  boiska szkolnego, ale 
pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane.  Dzieci nie będą
wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren szkoły.

Czy dzieci w przedszkolu mogą korzystać z płynu dezynfekującego?

    Nie powinny. Zalecamy, by tego nie robiły z uwagi na potencjalne reakcje uczuleniowe, 
które mogą się pojawić.

    Zachęcamy, by przebywające w oddziale przedszkolnym dzieci regularnie myły ręce wodą
z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza i po skorzystaniu z toalety.

Czy rodzice mogą wchodzić na teren szkoły? 

 Rodzice  mogą  wchodzić  z  dziećmi  wyłącznie  do  przestrzeni  wspólnej  szkoły
(przedsionek  przy  portierni),  z  zachowaniem  zasady  –  jeden  rodzic  z  dzieckiem
Należy  przy  tym  przestrzegać  rygorystycznie  wszelkich  środków  ostrożności,  tj.
osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 Czekając na wejście do części wspólnej szkoły, rodzice zachowują od siebie odległość
co najmniej 2 metrów.



Czy  dziecko  będzie  mogło  skorzystać  ze  wsparcia  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej?

    Tak. Od 4 maja br. poradnie wznowiły swoją działalność.  Mogą wydawać opinie oraz
orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych,
indywidualnego  obowiązkowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  czy
indywidualnego nauczania.


