
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów 

chorobowych, nie przebywające na kwarantannie. Dzieci z objawami takimi jak np. 

katar, kaszel, wysypka, bóle brzucha, wymioty, biegunka lub podwyższona 

temperatura nie będą przyjęte do przedszkola. 

2. Dzieci przyprowadzane i odbierane z przedszkola mogą wyłącznie osoby zdrowe, nie 

 z zachowaniem zasady jeden rodzic z dzieckiem. Jeśli w gospodarstwie domowym 

dziecka zamieszkuje osoba przebywająca na kwarantannie lub izolacji domowej, 

zgodnie z wytycznymi Gis nie wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola 

3. Przy pierwszorazowym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany 

jest do złożenia stosownego oświadczenia.  

4. Zaleca się, by dziecko przyprowadzane i odbierane było przez maksymalnie 2 różnych 

członków rodziny. Dla dobra i w trosce o zdrowie osób starszych rekomenduje się, by 

dzieci nie przyprowadzały i nie odbierały osoby po ukończeniu 60 roku życia. 

5. W przypadku gdy dziecko przyprowadzają i odbierają z Przedszkola osoby inne niż 

rodzice/ opiekunowie prawni konieczne jest podpisanie przez te osoby oświadczenia 

oraz zapoznanie się z procedurą przyprowadzania i odbioru dziecka. 

6. Przy wejściu do budynku Przedszkola umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk wraz  

z instrukcją stosowania. Każdorazowo dorosły jest zobowiązany w sposób zalecany 

odkazić nim ręce ( również rękawiczki jednorazowe) wchodząc do budynku. 

7. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z przedszkola zobowiązana jest ma 

obowiązek mieć osłonięty nos i usta, a na dłoniach jednorazowe rękawiczki ochronne. 

Obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy również dzieci powyżej 4 roku życia. 

8. W szatni przedszkola jednocześnie może przebywać 14 osób ( rodzic z dzieckiem)  

z zachowanie zalecanego dystansu społecznego 

9. Przed wejściem do budynku Przedszkola rodzic:  

a.  Zajmuje wraz z dzieckiem miejsce w przestrzeni zapewniającej zachowanie 

społecznej bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m. 

b. Do wspólnej przestrzeni jaka jest szatnia wchodzi głównym wejściem 

 a opuszcza bocznym ( podjazd dla wózków) 

c. Po wejściu do szatni zachowuje odpowiedni dystans od pracownika 

Przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców.  

d. Odprowadza dziecko do wskazanej sali, oddaje pod opiekę nauczyciela i jak 

najszybciej opuszcza budynek przedszkola. 

e. Podczas odbierania dziecka z placówki, bez zbędnego przedłużania czasu 

odbiera od nauczyciela z sali, po jego przebraniu jak najszybciej opuszcza 

budynek przedszkola. 

f. Zabrania się oczekiwania na korytarzu przedszkolnym lub w szatni  na 

dziecko. 

g. Zabrania się pozostawiania na terenie przedszkola wózków, hulajnóg, rowerów 

itp. Nie dotyczy wózków jako pomocy medycznych. 

h. Zabrania się przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów z domu (np.  zabawek, 

gier, książek, produktów żywnościowych) wyjątek stanowić mogą przedmioty 



nalężące do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych po odpowiednim, 

dezynfekowaniu, czyszczeniu przez ich rodziców. 

i. Zabrania się wynoszenia jakichkolwiek przedmiotów z przedszkola. 

j. Zaleca się regularne przypominanie dziecku  o podstawowych zasadach 

higieny, takich jak unikanie dotykania oczu, ust, częste mycie rąk wodą  

z mydłem, zakrywania twarzy podczas kichania czy kasłania- dzieci uczą się 

przez obserwacje dobrych przykładów.  


