
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI  

OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 3  „WYSPA SKARBÓW”  

W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID - 19  

 

PODSTAWA PRAWNA: 

 

1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.). 

 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148,z późn. 

zm.) 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń nakazów i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 

poz. 697 z poźn. zm.). 

4. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 

roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i  innych form 

wychowania przedszkolnego. 

5. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i  innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat wydane na podstawie art. 

8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.                 

z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567). 

 

CELE PROCEDURY 

 

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania  dziecka 

w Przedszkolu nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie w czasie trwania epidemii COVID - 19 

 

ZAKRES PROCEDURY 
 

Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola. 

 

OSOBY PODLEGAJĄCE PROCEDURZE 

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice/opiekunowie prawni dziecka 

oraz nauczyciele i pracownicy Przedszkola. 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 
1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dziecko z 

przedszkola. To oni są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do  

i z Przedszkola do domu. 

2. Ponieważ śniadanie podajemy o godzinie 8.30, dlatego prosimy przyprowadzać 

dzieci do przedszkola najpóźniej do godziny 8.15. 



3. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko zdrowe, bez 

jakichkolwiek objawów infekcji, typu: kaszel, katar, ból gardła, bóle 

mięśniowe, podwyższona temperatura ciała, bóle brzucha. 

4. Rodzice są zobowiązani do mierzenia temperatury dziecka przed wyjściem                       

do przedszkola. 

5. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

7. W drodze do przedszkola i z powrotem dzieci powyżej 4 r.ż. powinny mieć 

maseczki zasłaniające nos i usta, którą rodzic zostawiając dziecko                                     

w przedszkolu, zabiera do domu. 

8. W przedszkolu dzieci nie mają obowiązku noszenia maseczki. 

9. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki żadnych przedmiotów                             

i zabawek. 

10. W trosce o zdrowie innych dzieci i pracowników, nauczyciel w wyniku 

podejrzeń o chorobie dziecka, ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do 

Przedszkola. 

11.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola 

muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników 

przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.                                                                                              

12.  Rodzice mogą wchodzić z dziećmi  wyłącznie do wydzielonej i oznaczonej 

przestrzeni wspólnej (wiatrołap, szatnia dziecięca, fragment holu),                                     

z zachowaniem zasady – jednocześnie 1 rodzic z dzieckiem lub w odległości                 

2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem. 

13.  Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności przez 

osobę przyprowadzającą dziecko: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk.  

14.  Po przebraniu się w szatni dziecięcej, dziecko będzie odprowadzane                            

do właściwej grupy przez pracownika przedszkola. 

15.  Chcąc odebrać dziecko z przedszkola, należy skontaktować się telefonicznie                

z daną grupą i czekać na przyprowadzenie dziecka przez pracownika 

przedszkola. 

16.  Należy ograniczyć przebywanie w placówce osób dorosłych i obcych                

do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

(jedna osoba dorosła do odbioru jednego dziecka). W sprawach pilnych można 

kontaktować się z nauczycielem lub innymi pracownikami drogą telefoniczną. 

17.  Dzieci nie będą oddawane osobom nietrzeźwym i pod wpływem środków 

odurzających, ze względu na brak możliwości zapewnienia pełnego 

bezpieczeństwa. 

W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko 

w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy, a nauczyciel zobowiązany jest 

skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. 

O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego 

zastępca. 

18.  Osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka 

powinny być pełnoletnie.  

 


