
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego  

w związku z wystąpieniem  wirusa Covid-19 

w  Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Nowym Mieście 

 

I.Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

59), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 

69 ze zm.), 

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV 

aktualizacja 

 

II.Cel procedury 

 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci w 

czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19. 

2. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób jakie przebywają w 

placówce. 

3. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią 

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 

III.Przedmiot procedury 

 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

 zasad  przyprowadzania i odbierania dzieci do placówki 

 sprawdzenie stanu zdrowia dziecka. 

 

IV.Zakres procedury 

 



Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków 

przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki. 

 

V. Ustalenie stanu zdrowia dziecka 

 

1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia oświadczenie dotyczące 

dobrowolności korzystania z opieki dla dziecka w placówce, zgodę na pomiar temperatury 

dziecka  oraz zobowiązuje się do przestrzegania  obowiązujących w placówce zasad 

związanych z reżimem sanitarnym  

2. Dziecko na terenie placówki ma mierzoną temperaturę  

3. Rodzic zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy 

zdrowia dziecka 

 

VI.  Przyprowadzanie dziecka do placówki 

 

1.Dzieci przyprowadzane są do placówki w godzinach od 7.30 do 9.00 

2.Dziecko z temperaturą do 37*C może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na 

terenie placówki. 

3. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający / odbierający dziecko z przedszkola mają 

obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych rodziców, 

pracowników placówki, innych dzieci wynoszący 1,5m. 

4. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek  zakładania w placówce rękawiczek 

ochronnych/ dezynfekcji rąk oraz noszenia maseczek. 

5. Do przedszkola może wejść z dzieckiem 1 rodzic/ opiekun. 

6. Rodzice mogą wchodzić do szatni z dzieckiem. 

7.Po rozebraniu dziecka rodzic odprowadza je do drzwi sali i przekazuje 

nauczycielowi.  

8. Zabrania się wchodzenia rodziców/ opiekunów do Sali. 

9. Po rozebraniu dziecka rodzic/ opiekun niezwłocznie opuszcza placówkę. 

10. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola wyłącznie przez osoby zdrowe. 

 

VII. Odbieranie dziecka z placówki 

 

1. Rodzic powiadamia  pracownika placówki o przybyciu do przedszkola w celu odbioru 

dziecka w drzwiach Sali na której przebywa dziecko pukając do drzwi. 

2. Zabrania się wchodzenia do Sali rodzicom/opiekunom. 

3. Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu- szatnia utrzymując co 

najmniej 1,5 metry odstępu od innych ludzi.  

4. Po ubraniu dziecka w szatni rodzic/ opiekun opuszcza niezwłocznie wraz z dzieckiem 

teren przedszkola. 

5. Wszelkie informacje o dziecku rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt 

telefoniczny/ malowy 

 

 



VIII.Postanowienia końcowe 

 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrekcja Przedszkola. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

przedszkola. 

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą 

procedurą odpowiada Dyrekcja Przedszkola. 

4. Od dnia 01.09.2020r. traci ważność poprzednia Procedura dotycząca przyprowadzania i  

odbioru  dziecka z przedszkola. 

5. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01.09.2020r.  do odwołania przez Dyrekcję 

Przedszkola 

 

 


