
PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA                                         
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W PUŁTUSKU NA CZAS PANDEMI 

 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania 
dziecka  

 z przedszkola :
  

1. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do 
przedszkola i z przedszkola. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących 
w przedszkolu procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19. 

2. Dziecko do przedszkola przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko o zadeklarowanej godzinie, 
pozostawiając je pod opiekę nauczyciela oraz odbierają dziecko w ustalonym czasie 
od wyznaczonego pracownika. 

4. Rodzice, by poinformować pracowników przedszkola o swoim przybyciu powinien 
zadzwonić na dzwonek umieszczony przy drzwiach do placówki. 

5. Przed przyciśnięciem guzika należy pamiętać o starannym zdezynfekowaniu dłoni 
płynem znajdującym się przy wejściu do placówki. 

6. Rodzic wchodzi do części wspólnej placówki ( szatnia) rozbiera dziecko  i oddaje  
nauczycielowi w grupie. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi 
istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka: czy nie miało kontaktu z osobą 
zakażoną  COVID- 19, czy nikt z rodziny nie przebywa na kwarantannie ani                         
w domowej izolacji. 

8. Niedopuszczalne jest przysłanie do przedszkola dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś  
na kwarantannie lub w izolacji. 

9. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) 
powinni zmierzyć dziecku temperaturę. 

10. Rodzic (prawny opiekun) przyprowadza do przedszkola dziecko zdrowe – bez 
objawów chorobowych, w  godz. 6.30 -  8.30, a odbiera między godz. 13.00 do 16.30. 

11. W przypadku stwierdzenia  oznak choroby jak kaszel, złe samopoczucie, trudności  
w oddychaniu dziecko nie zostanie wpuszczone do placówki. 

12. Rodzice  (prawni opiekunowie) bezwzględnie zobowiązani są zabrać dziecko ze sobą                 
i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem. 

13. Rodzic informuje Dyrektora Przedszkola o stanie zdrowia dziecka. 

14. Pracownik placówki pełniący dyżur w szatni wyposażony jest w przyłbicę oraz 
jednorazowe rękawiczki. 



15. Przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) 
sprawdzają, czy dziecko nie zabrało do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów                   
i zabawek. 

16. Przy odbieraniu dziecka z przedszkola, rodzice ( prawni opiekunowie ) sprawdzają, 
czy dziecko nie zabrało z przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek. 

17. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe 
zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 

18. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielowi aktualne 
telefony kontaktowe i adres e-mail. 

   
Zasady odbioru dzieci z przedszkola:
 

1. Dziecko przyprowadzane jest rodzicom (prawnym opiekunom), przez pracownika 
przedszkola. 

2. W momencie odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są stosować 
zasady zabezpieczenia siebie w indywidualną ochronę nosa i ust. 

3. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych 
opiekunów) bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione. 

4. Osoba upoważniona zobowiązana jest zdezynfekować dłonie oraz stosować ochronę 
nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku oraz znać zasady zachowania 
bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka z przedszkola. 

5. Odbioru dziecka z przedszkola mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za 
bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przez 
rodziców (prawnych opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice 
(prawni opiekunowie). 

6. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie 
zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez 
rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie pisemnej. 

7. Osoba ta zobowiązana jest do dezynfekcji dłoni oraz  stosowania indywidualnej 
ochrony nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku, a także znać zasady 
zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka z przedszkola. 

8. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zgłoszoną 
telefonicznie. 

 Zasady wchodzą w życie z dniem 01.09.2020r. 

  

  



  


