Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
Zasady postępowania rodziców podczas 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. Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za właściwe
przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
3. Dziecko do przedszkola przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby, nie objęte
kwarantanną ani nie przebywające pod nadzorem epidemiologicznym.
4. Rodzic przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka jest zobowiązany do wypełnienia
oświadczenia, które jest załącznikiem do zarządzenia Nr REKiS.0050.1.72.2020 Wójta
Gminy Kobierzyce z dnia 13 maja 2020 roku.
5. Przy każdorazowym wejściu do budynku przedszkola rodzice/ opiekunowie prawni/ osoby
upoważnione zobowiązane są rygorystycznie przestrzegać środków ostrożności – osłona ust
i nosa, własne rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk płynem dezynfekującym
znajdującym się przed wejściem do przedszkola.
6. Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek
objawów chorobowych.
7. Dzieci będą przyjmowane do przedszkola wyłącznie do godziny 8.20. Po tym czasie, nie
będzie możliwości wejścia do przedszkola.
8. Rodzic/ opiekun prawny /osoba upoważniona może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do
wydzielonej przestrzeni w holu przedszkola z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem
w odstępie od kolejnego rodzica 1,5 m.
9. Rodzice nie przebywają wewnątrz placówki – rodzic przekazuje dziecko w wejściu do
szatni przedszkola pracownikowi placówki. Dzieci starsze samodzielnie rozbierają się.
10. W szatni dzieciom młodszym pomaga pracownik przedszkola. Zgodnie z zaleceniami GIS
przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do
11. Jeśli po wejściu do budynku zostaną zauważone u dziecka jakiekolwiek objawy chorobowe:
kaszel, katar, podwyższona temperatura (370C), biegunka, przekrwione błony śluzowe
nosa i bóle głowy, wysypka czy zapalenie spojówek - dziecko nie zostanie przyjęte do
przedszkola
12. Jeśli podczas pobytu w placówce dziecko zacznie przejawiać niepokojące objawy choroby,
infekcji będzie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zachowaniem 2m odległości
od innych osób. O tym fakcie niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice, którzy są
zobowiązani do bezwzględnego odebrania dziecka z placówki.
13. Po odebraniu dziecka z przedszkola i wizycie u lekarza rodzic/opiekun prawny zobowiązany
jest powiadomić przedszkole o stanie zdrowia dziecka.
14. Rodzic dziecka chorującego na alergiczny nieżyt nosa zobowiązany jest dostarczyć stosowne
zaświadczenie lekarskie.
15. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych
przedmiotów z domu.
16. Rodzic na wejściu i wyjściu z przedszkola przed skorzystaniem z czytnika kart i
videodomofonu jest zobowiązany do skorzystania z płynu dezynfekcyjnego.
Przyprowadzanie dzieci
1. Do przedszkola dzieci powinny być przyprowadzone o zadeklarowanej godzinie (do godziny
8.20). O godzinie 8.30 rozpoczyna się wydawanie śniadania i nie ma możliwości przyjęcia
dziecka. Prosimy o nieco wcześniejsze przyprowadzanie dziecka i zarezerwowanie chwili
czasu na spokojne rozstanie w holu.

2. Rodzic wprowadza dziecko do holu, żegna się z maluchem, pracownik dyżurujący
wprowadza dziecko do szatni, pomaga w przebieraniu a następnie odprowadza do
właściwej grupy. Rodzic nie wchodzi do szatni!
3. Rodzic odbija kartę i wychodzi z przedszkola tak, aby mogły wejść kolejne osoby. Proszę
nie przedłużać pożegnań, aby nie utrudniać dostępu innym rodzicom.
4. W holu jednocześnie może przebywać bezpieczna liczba osób z zachowaniem dystansu
społecznego. Nad ilością osób wchodzących do przedszkola czuwa dyżurujący pracownik.
Odbieranie dzieci
1. Rodzic wchodzi do holu przedszkola, przez domofon wywołuje dziecko z grupy, odbija kartę
w czytniku i wychodzi z przedszkola. Przed wejściem oczekuje na dziecko.
2. W holu jednocześnie może przebywać bezpieczna liczba osób z zachowaniem dystansu
społecznego. Nad ilością osób wchodzących do przedszkola czuwa dyżurujący pracownik.
3. Dziecko jest przyprowadzane do szatni i przebierane przez dyżurującego pracownika a
następnie przekazywane oczekującemu przed placówką rodzicowi.
4. Dzieci z grup najmłodszych można odebrać z przedszkola w godzinach 12.45-13.00 a
następnie dopiero po podwieczorku. W czasie leżakowania ze względu na potrzebę
zapewnienia spokoju dzieciom prosimy o niewywoływanie dzieci przez domofon.
5. Popołudniowe wychodzenie dzieci do domów nie jest możliwe w godzinach 14.30-14.45 ze
względu na czas wydawania podwieczorku przez pracowników technicznych.
6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód
osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.

