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ZAŁĄCZNIK NR 4 

DO PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W CZASIE PANDEMII 

KORONAWIRUSA 

§ 1 

Cel i przedmiot procedury 

1. Celem procedury jest ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie pandemii 

koronawirusa. 

2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania podczas przyprowadzania i 

odbierania dziecka. 

 

§ 2 

Zasady profilaktyki  

1. Zadaniem Dyrektora jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków podczas przyprowadzania, 

odbierania z placówki. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych; które 

nie przebywa na kwarantannie / izolacji.  

3. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek. 

§ 3 

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola 

1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola  przez rodziców / opiekunów prawnych do wejścia od 

strony parkingu z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego 2 m  -  grupy Myszki, Misie 

i Krasnale do 08:05, grupa Nutki do 08:30.  

2. Dzieci nowo przyjęte z grupy Gwiazdki ( 3-latki) wchodzą wejściem przed furtkę ( zasada 1 

dziecko 1 rodzic) do 08:30 i kierują się bezpośrednio na plac zabaw  zachowaniem wszelkich 

zasad ostrożności i dystansu społecznego wynoszącego 2m.  

3. Rodzic / opiekun prawny musi mieć na ustach i nosie maseczkę. 

4. Na pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych w drzwiach placówki pracownik przedszkola 

mierzy temperaturę ciała dziecka za pomocą bezdotykowego termometru. 

5. W wejściu rodzic / opiekun prawny powierza swoje dziecko pracownikowi przedszkola ( pomocy 

nauczyciela).  

6. Każdy rodzic / opiekun prawny zachowuje dystans 2 metrów na wyznaczonych i oznakowanych 

miejscach na parkingu przed przedszkolem. 

7. Dziecko starsze rozbiera się samodzielnie i przechodzi do wyznaczonej sali zabaw.  
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8. Dziecko młodsze przy pomocy personelu przedszkola ( pomoc nauczyciela) przebiera się we 

własne obuwie i razem z pracownikiem idzie do sali zabaw. 

 

§ 4 

Odbieranie dziecka z przedszkola 

1. Dzieci są odbierane z przedszkola przez 1 z rodziców / opiekunów prawnych, bądź inne osoby 

wskazane w upoważnieniu.  

2. Rodzic / opiekun prawny wchodzi na teren przedszkola przez furtkę ( wbijając kod) mając na 

ustach i nosie maseczkę lub przyłbicę. 

3. Przez wideodomofon prosi o dziecko i kieruje się na lewo na wyznaczone, na trawniku miejsce 

oznakowane zachowując dystans 2 metrów. 

4. Na oznaczonym miejscu czeka na swoje dziecko, które z przedszkola wyprowadza pracownik 

placówki ( pomoc nauczyciela). 

5. Po odebraniu dziecka zakłada mu maseczkę zakrywając nos i usta ( dotyczy dziecka powyżej 4 

roku życia). 

6. Rodzic / opiekun prawny lub inna osoba wcześniej wyznaczona do odbioru dziecka udaje się 

najkrótsza oznaczoną drogą do wyjścia przez furtkę. 

7. Na placu może znajdować się nie więcej niż 8 rodziców / opiekunów prawnych lub innych osób 

wcześniej wyznaczonych. 

8. Gdy wszystkie miejsca wyznaczone na terenie są zajęte, rodzice / opiekunowie prawni lub inne 

osoby wcześniej wyznaczone są zobowiązane do oczekiwania na wyznaczonych miejscach 

przed terenem placówki aż do momentu zwolnienia się miejsca wewnątrz.  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania i ogłoszenia.  

2. Zmiana niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej.  

 

 

Dyrektor Przedszkola 

Joanna Konowrocka 


