
Załącznik nr 4 do Zarządzenia dyrektora nr 44 z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

Regulamin przebywania na terenie Przedszkola nr  175 „Podniebny Świat”, 

wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu 

obowiązujący w trakcie epidemii COVID-19 

 

1. Na terenie budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5w Poznaniu przebywać mogą 

tylko i wyłącznie: 

 Pracownicy ZSP5 

 Wychowankowie ZSP5 

 Inne osoby po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem ZSP5 

 

Każdorazowe wejście na teren ZSP5 osoby nie będącej pracownikiem ww. placówki wymaga zgody    

dyrektora i wcześniejszego umówienia się. 

2. W czasie przebywania na terenie ZSP5 obowiązują zasady zgodne z wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ustalone przez dyrektora i opisane poniżej. 

 

3. Zasady zachowania w czasie przyprowadzania dzieci do przedszkola: 

 Rodzice i wychowankowie Przedszkola nr 175: 

 rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola o zadeklarowanej przez siebie porze 
do. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, 
z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego 
rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 
wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk). 

 przyprowadzając i odbierając dziecko z przedszkola Rodzice powinni  stosować się 

do zasad zapisanych w „Procedurach  bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-

19 obowiązujące w Przedszkolu nr 175 w  Poznaniu, wchodzące w skład Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu„(min . konieczność dezynfekcji rąk, 

zachowania odstępów).  

 

4. Zasady zachowania w czasie pobytu wprzedszkolu: 

 Rodzice/opiekunowie oraz inne osoby nie będące pracownikami ZSP5: 

 w czasie ustalonego wcześniej pobytu rodzica/opiekuna lub innej osoby na terenie 
ZSP5, każdy z wchodzących do budynku ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz 
bezwzględnego zakrywania nosa i ust. 

 

5. Powyższy regulamin stanowi uzupełnienie do obowiązującego na terenie Przedszkoli 

Regulaminu Przebywania na terenie Przedszkola nr 175 oraz Procedur bezpieczeństwa 

w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujących w Przedszkolu nr 175 w Poznaniu, 

wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu. 

 


