
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 6/2020 

Dyrektora Przedszkola nr 3  

w Nowym Tomyślu 

 

PROCEDURA 

przyprowadzania i obierania dziecka  

z Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze” 

przez rodzica/opiekuna/ w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19 

 
Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci Rodzice i opiekunowie 

przyprowadzający/odbierający dzieci do/z  przedszkola mają obowiązek bezwzględnie 

przestrzegać wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w zwiazku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie placówki.  

Osoby, które nie stosują się do wyznaczonych procedur będą wypraszane z budynku 

Przedszkola i Dyrektor będzie powiadamiał służby państwowe.  

 

Zasady przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola 

 

1. Dziecko lub dzieci (rodzeństwo) są przyprowadzane do przedszkola przez osoby 

zdrowe. Nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola jeżeli w domu przebywa 

osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Dziecko przyprowadza 

i odbiera tylko jeden rodzic/prawny opiekun/. 

 

2.  Po wejściu do budynku osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko jest 

zobowiązana do dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją GIS. Ponadto osoba wchodząca 

zobowiązana jest nosić maseczkę/przyłbicę zakrywającą nos i usta. Osoby nie 

posiadające zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczane do budynku przedszkola. 

 

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

muszą zachować   dystans społeczny  wobec osób występujących w strefie Rodzica. 

odniesieniu do pracowników  przedszkola wynoszący min. 1,5 m. 

 

4. W dalszym ciągu utrzymujemy w Przedszkolu tzw. „Strefę Rodzica” którym jest 

hol przedszkolny oraz szatnia dla dzieci. Wprowadza się zakaz przejścia do dalszych 

pomieszczeń poza wyznaczoną strefę.  

 

5. Każdy rodzic/opiekun zgodnie z wytycznymi GIS jest zobowiązany do 

przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego, bez objawów chorobowych.  

 

6. Aby zorganizować czas pobytu dzieci zgodnie z ramowym rozkładem dnia dla 

danego oddziału wprowadza się konieczność przestrzegana czasu schodzenia się 

dzieci do przedszkola: 

- do godziny 8:15 – „Krasnale”, Przyrodnicy” i „Ekoludki” 

- do godziny 8:30 – „Muzykanci”, „Malarze”, „Podróżnicy” 



7.Godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zgodnie z deklaracją 

czasu pobytu dla poszczególnych grup zapewniając dalej międzygrupową izolację. 

 

8. Dziecko jest odbierane w szatni od rodzica przez pracownika obsługi dalej 

prowadzone do łazienki celem umycia rąk oraz przekazane nauczycielce pracującej w 

danym oddziale. 

 

9.Odbiór dziecka z przedszkola przebiega również pod opieką personelu 

pomocniczego, który doprowadza dzieci do szatni. 

 

10. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u dziecka  (takich  jak 

podwyższona temperatura uporczywy kaszel, złe samopoczucie, zmęczenie, trudności 

w oddychaniu)  natychmiast powiadamiamy rodziców. Dziecko z opiekunem oczekuje 

na odbiór przez rodzica w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe 

czasowe odizolowanie go od innych dzieci.   
 
11. Przedszkole ustala ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami, które będą 

wykorzystane w przypadku pojawienia się u dziecka objawów choroby. 

 

 

 


