
PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z 

 ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRYNICZNIE 

W ZWIĄZKU Z POWROTEM DZIECI DO PLACÓWKI  

OD DN. 18.05.2020 r. 

 

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci znajduje swoje uzasadnienie w trosce 

o ich zdrowie. 

W związku z decyzją o otwarciu oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Krynicznie, 

zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS podczas przyprowadzania oraz odbierania dzieci z placówki 

należy stosować się do następujących zasad: 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII 

1) Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do oddziału przedszkolnego odpowiadają 

rodzice/opiekunowie prawni. Podczas drogi do  placówki rodzice /opiekunowie prawni 

zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną 

osłonę nosa i ust.  

2) Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zabrania środków indywidualnej ochrony 

dziecka ze sobą.  

3) Rodzic/opiekun prawny osobiście powierza dziecko nauczycielowi/pomocy 

nauczyciela/innemu wyznaczonemu pracownikowi szkoły, przed wejściem do budynku 

szkoły. 

4) Przed drzwiami do budynku znajdować się może tylko rodzic/ rodzice/ opiekun prawny 

jednego dziecka, ewentualnie rodzeństwo uczęszczającego do szkoły. Pozostali rodzice 

czekają na zewnątrz z zachowaniem dystansu – 2 metrów.  

5) Przy wejściu do placówki rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do nieściągania 

maseczek/ przyłbic ochronnych.  

6) Rodzice mają na uwadze, że proces przyprowadzenia dziecka do przedszkola znacznie się 

wydłuży, dlatego powinni rozważyć, by pojawić się z zaplanowanym znacznym zapasem 

czasu, by uniknąć nerwowych sytuacji w czasie czekania na swoją kolej.  

7) Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury, w 

przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka. 

8) Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając dziecko nie wchodzi do budynku szkoły, a tym 

bardziej do sali zabaw.  



9)  Po każdym odbiorze dziecka, pomoc nauczyciela/ nauczyciel/osoba wyznaczona 

dezynfekuje ręce sobie. Natomiast dziecko od razu jest prowadzone do umywalki celem 

umycia rąk mydłem antybakteryjnym. 

10) Dzieci do placówki nie wnoszą żadnych zabawek z domu.        

11) Dzieci przynoszą z domów II śniadania zapakowane w plastikowe pojemniki. 

12) Do placówki Rodzic/opiekun prawny może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.  

13) Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty, 

temp. > 37,5 *C itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma 

obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od 

otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości 

skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel 

zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.  

14) Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany powiadomić 

placówkę o diagnozie lekarskiej dziecka. 

15) Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji jest bezwzględny zakaz 

przyprowadzenia dziecka do placówki 

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI Z PLACÓWKI PODCZAS PANDEMII 

 Za bezpieczeństwo dzieci w drodze z oddziału przedszkolnego do domu odpowiadają 

rodzice/opiekunowie prawni. Podczas drogi do  placówki rodzice /opiekunowie prawni 

zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną 

osłonę nosa i ust.  

 Dziecko odbierane jest przez Rodzica/opiekuna prawnego przed wejściem do budynku.  

 Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić dzwonkiem. Rodzic/opiekun prawny czeka na 

dziecko przed drzwiami szkoły.  

 Rodzice/opiekunowie zachowują dystans 2metrów między personelem oraz innymi dziećmi 

i innymi rodzicami.  

 W sytuacjach wyjątkowych Rodzic/ opiekun prawny wchodząc do budynku szkoły  

dezynfekuje ręce i zakłada rękawiczki oraz koniecznie musi mieć zasłonięte usta i nos( 

Rodzic/opiekun prawny musi posiadać własne środki ochrony).  

 W momencie przejęcia dziecka przez Rodzica/opiekuna prawnego dziecko nie powraca już 

do sali. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać, czyni to następnego dnia.  

 Rodzic/opiekun prawny zapewnia dziecku powyżej 4 roku życia maseczkę zakrywającą nos 



i usta w drodze z oddziału przedszkola do domu.  

 Należy unikać odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.  

   Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszej 

procedury. Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły oraz 

rodzice/opiekunowie prawni.  

Rodzicu, 

• Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż 

dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia (kontakt mailowy/ telefoniczny) 

•  Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust 

podczas drogi do i z placówki. 

• Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.  

• Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 

izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb 

sanitarnych i lekarza.  

• Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy 

zabawek.  

• Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno 

ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki 

na powitanie.  

• Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację 

dobrego przykładu.  

 

Podstawa prawna: 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli 

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Dz. U z 2017, poz.356 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 


