
PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA  

 

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, podwyższona temperatura- 

powyżej 37,5). 

 

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

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

 

3. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane do/z przedszkola przez wyłącznie 

jednego, zdrowego, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną 

(katar, kaszel, gorączka, duszności i inne niepokojące objawy chorobowe) 

rodzica/opiekuna. 

 

4. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6.00 do 8.00. Po godzinie 8.00 w danym 

dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola. Od 8.00-8.30 trwa dezynfekcja 

szatni 

i ciągów komunikacyjnych. 

 

5. Dzieci mogą przebywać w przedszkolu tylko i wyłącznie w ustalonych godzinach pracy 

przedszkola. 

 

6. Rodzice zobowiązani są do rygorystycznego przestrzegania zadeklarowanych godzin 

przyprowadzania i odbioru dzieci. 

7. Wyjątkowe sytuacje muszą być odpowiednio wcześniej zgłoszone. 

 

8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak 

i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

 

9. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do szkoły oraz szatni przedszkolnych. 

 

10. Rodzic przyprowadzający/odbierający dziecko z przedszkola sygnalizuje swoje przybycie 

dzwonkiem, po czym oczekuje w wydzielonej strefie na pracownika przedszkola. 

 

11. Rodzice/opiekunowie żegnają się z dzieckiem w przedsionku wejścia do przedszkola, 

przekazując dziecko wyznaczonej osobie w drzwiach przedszkola. 

 

12. Przy przyjściu do przedszkola dziecku mierzona jest temperatura, która nie może być 

wyższa niż 37,5ºC. 

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. związanych z trudnościami 

adaptacyjnymi dziecka) rodzice mogą wejść do przestrzeni wspólnej (1 rodzic/1 dziecko). 

Zakłada się, że w szatni przedszkolnej jednocześnie może przebywać 3 rodziców z 

dzieckiem/dziećmi, przy czym czas przeznaczony na pobyt rodzica z dzieckiem wynosi 

do 10 minut. 

 

14. Rodzice/opiekunowie wchodzący na teren przedszkola mają obowiązek dezynfekowania 

rąk przy wejściu lub zakładania w placówce rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i 

nosa oraz zachowaniu dystansu społecznego.(środki ochrony osobistej rodzice zapewniają 

we własnym zakresie). 



 

15. Wyznaczony pracownik pomaga dziecku w czynnościach samoobsługowych w szatni i w 

dojściu do sali. 

16. Kartę elektroniczną odbija pracownik odbierający lub wydający dziecko. 

 

17. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel. 

18. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. 

 

19. Jeżeli grupa przedszkolna znajduje się na terenie placu zabaw ogrodu, odbiór dziecka z 

przedszkola przez rodzica lub opiekuna prawnego odbywa się przy bramce. Rodzic w tej 

sytuacji nie wchodzi na teren przedszkola. 

 

20. Korzystanie z placu zabaw jest możliwe tylko i wyłącznie w trakcie pobytu dziecka w 

przedszkolu. Rodzic po odebraniu dziecka z przedszkola nie może przebywać na terenie 

szkoły/ przedszkola. 

 

21. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, pracowników przedszkola oraz rodziców i innych 

bliskich naszych przedszkolaków rekomendujemy przyprowadzanie i odbieranie dzieci w 

godzinach pracy nauczycieli danej grupy. Wówczas możemy uniknąć kontaktów między 

dziećmi poszczególnych grup. 

 

22. Dzieci przyprowadzone wcześniej lub pozostające dłużej nauczyciel przekaże pod opiekę 

nauczyciela grupy pracującej w wydłużonym czasie. 

 

23. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka z 

przedszkola, ze względu na stosowane procedury. 

 

24. Rodzice dziecka są zobowiązani do każdorazowego i natychmiastowego odbierania 

telefonu od pracowników przedszkola, regularnego odbierania wiadomości przesyłanych 

pocztą elektroniczną oraz niezwłocznego, pilnego odebrania dziecka z przedszkola, w 

przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych. 

 

25. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które 

będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka 

z przedszkola. 

26. Jeśli  dziecko  manifestuje,  przejawia  niepokojące  objawy  choroby  

rodzice/opiekunowie 

powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka 

z przedszkola. 

 

 

 
 


