
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA  I ODBIERANIA DZIECI  

PODCZAS PANDEMII 

DO/Z  PRZEDSZKOLA FILIALNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W BRWINOWIE 

 

I. PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA 

1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych. 

2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane przez osoby zdrowe. 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych jest 

bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola. 

4. Każda osoba przy wejściu do przedszkola zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk przy 

użyciu płynu do dezynfekcji rąk umieszczonego przy wejściu do placówki. 

5. Rodzic przyprowadzając dziecko wchodzi do przedszkola w maseczce osłaniającej usta i 

nos oraz po dezynfekcji rąk. 

6. Porusza się w wyznaczonym obszarze zachowując dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry. 

7. Wchodzi do przedszkola i wraz z dzieckiem udaje się do punktu pomiaru temperatury. 

8. Wchodzi z dzieckiem do szatni drzwiami nr 1, przechodzi do wyznaczonej szafki i tam 

rozbiera dziecko. 

9. Wychodzi z szatni drzwiami nr 2 i przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola.  

10. Rodzic ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury, w przeciwnym wypadku 

nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka. 

11. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty 

itp) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać 

dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu. W 

przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z 

rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka dyrektor/wicedyrektor 

zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.  

12. Wychodząc odbija kartę obecności dziecka w przedszkolu.   

13. Dzieci do placówki nie wnoszą żadnych rzeczy z domu. 

14. Do placówki dzieci należy przyprowadzić do godziny 8.15.  

15. Kontakty z nauczycielkami, intendentem odbywają się wyłącznie drogą telefoniczną. 



16. W związku z wydłużonym codziennym, indywidualnym czasem przyjmowania dziecka do 

przedszkola rodzice zobowiązani są do przeznaczenia na w/w czynności minimum 15 

minut. 

 

II. ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA 

1. Rodzic/osoba odbierająca dziecko sygnalizuje swoje przybycie domofonem.  

2. Wchodząc do przedszkola rodzic/ osoba odbierająca dziecko dezynfekuje ręce i 

koniecznie musi mieć zasłonięte usta i nos (osoby te muszą posiadać własne środki 

ochrony). 

3. Rodzic zgłasza przez domofon odbiór dziecka i czeka na jego przyprowadzenie w 

wyznaczonym obszarze zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników 

placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry. 

4. W przypadku kiedy dzieci przebywają na terenie przedszkolnym rodzic zgłasza 

wyznaczonemu pracownikowi imię i nazwisko dziecka i czeka na jego przyprowadzenie w 

wyznaczonym obszarze zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników 

placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry. 

5. W czasie oczekiwania na przyprowadzenie dziecka rodzic odbija kartę obecności dziecka 

w przedszkolu. 

6. Rodzic ogranicza czas przebywania z dzieckiem w budynku przedszkola do minimum tak, 

by umożliwić sprawne odbieranie dzieci przez pozostałych rodziców 

7. W momencie przejęcia dziecka przez Rodzica udają się do szatni drzwiami nr 1 po 

ubraniu dziecka i zabraniu wszystkich rzeczy wychodzi drzwiami nr 2. 

8. Dziecko nie powraca już do sali, jeżeli czegoś zapomniało zabrać czyni to następnego 

dnia. 

9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z Przedszkola 

zobowiązani są do przestrzegania ustalonych przez dyrektora zasad i procedur 

obowiązujących na terenie placówki.  

10. W trosce o wspólne bezpieczeństwo, w przypadku nieprzestrzegania określonych zasad  

i procedur, Dyrektor podejmuje decyzje o zaprzestaniu świadczenia zajęć opiekuńczych 

dla danego dziecka i niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców. 

 

 

 


