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PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z 

PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII 

Na podstawie: 

- wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r., dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 

oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawi 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, 567 i 1337) 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) 

 

1. Rodzice lub opiekunowie i osoby przez nich upoważnione – zwani dalej „rodzicami” – 

oraz nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania niniejszej procedury ( zgoda pisemna 

rodziców/opiekunów prawnych) 

2. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu 

odpowiadają rodzice. 

3. Rodzice są odpowiedzialni za przyprowadzanie i odbieranie dzieci.  

4. Rodzice i opiekunowie i osoby przez nich upoważnione- zwane dalej „ rodzicami”  

przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 1,5 m 

5. Rodzice/opiekunowie i osoby przez nich upoważnione mają obowiązek zabezpieczyć 

się w środki ochrony osobistej podczas odprowadzania i odbierania dziecka, jak również 

przebywania w budynku przedszkola. Do środków ochrony osobistej  należy:  zakrywanie 

ust/ nosa, rękawiczki ochronne lub dezynfekowanie rąk przed wejściem do placówki. 

6. Dziecko przyprowadzane/odbierane do/z przedszkola, które ukończyło 4 lata musi 

mieć zapewnioną przez rodzica/opiekuna indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do/z 

przedszkola. 

7. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem 

zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/ 

dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności 

(min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

8.  W przypadku odbywania przez dziecko (nowo przyjęte) okresu adaptacyjnego 

trwającego 1 miesiąc w placówce rodzice / opiekunowie za zgodą dyrektora placówki mogą 
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przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu 

nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy 

ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w 

placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu 

społecznego co najmniej 1,5 m oraz pomiaru temperatury przed wejściem do placówki. 

9. Rodzice/ opiekunowie mają obowiązek podpisać oświadczenie o stanie zdrowia 

dziecka oraz wyrazić zgodę na wyrywkowy pomiar temperatury.  

10. W sytuacji podwyższonej temperatury 37,4 i powyżej u 

dziecka/rodzica/opiekuna/innej osoby upoważnionej do przyprowadzania/odbierania 

dziecka z przedszkola osoba upoważniona przez dyrektora może odmówić możliwości 

wejścia na teren placówki. 

11. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

12. Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci chore lub dzieci, u których zostało 

zaobserwowane jakiekolwiek odstępstwo od pełni zdrowia:  kaszel, katar, wysypka lub 

zmiany skórne, biegunka, wymioty, zawroty głowy, bóle mięśniowo-stawowe, metaliczny 

posmak w ustach, podwyższona temperatura ciała.  

13. W sytuacji dostrzeżenia niepokojących objawów rodzic/opiekun może zostać 

poproszony o dostarczenie zaświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do 

uczęszczania dziecka do przedszkola.  

14. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.  

15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. O tym fakcie należy niezwłocznie 

powiadomić personel placówki oraz dyrektora. 

16. W sytuacji przyprowadzenia do przedszkola dziecka przez osobę o widocznych 

objawach chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną, pracownik przedszkola wyznaczony 

przez dyrektora może odmówić rodzicowi/opiekunowi/upoważnionemu wejścia do budynku 

przedszkola.  

17. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej 

podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem, zasada obowiązuje podczas 

przyprowadzania i odbierania dziecka.  
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18. Rodzice przyprowadzają/odbierają dzieci w zdeklarowanych godzinach pobytu dziecka 

w przedszkolu, uniemożliwiając stykanie się ze sobą dzieci z innych grup. 

19. Rodzice/opiekunowie/upoważnieni osobiście przekazują dzieci wyznaczonej osobie.  

20. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i 

udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, przewlekłe choroby 

należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie. 

21. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków ani preparatów 

farmaceutycznych.  

22. W przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka oznak choroby zakaźnej podczas 

pobytu dziecka w placówce ( podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar, biegunka, 

wysypka, zmiany skórne). Rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka z 

placówki. Po upływie 1 godziny i nie stawieniu się opiekunów/ rodziców wzywane zostaną 

służby medyczne.  

23. Do czasu przybycia rodziców/opiekunów prawnych lub jednostki medycznej dziecko 

oczekiwać będzie wraz z pracownikiem przedszkola z zachowaniem dystansu 2m w 

wyznaczonym i wcześniej przygotowanym pomieszczeniu ,które jest wyposażone m.in. w 

środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia 

innych osób.  

24. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice zobowiązani 

są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 

25. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek i przedmiotów z domu. 

26. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice może nastąpić na podstawie pisemnego 

upoważnienia podpisanego przez rodziców, po wcześniejszym okazaniu dowodu osobistego. 

(Załącznik 1) 

27. Zaleca się upoważnienie 2 osób do odbioru dziecka, najlepiej do 60r.ż. w celu 

ograniczenia do minimum przebywania w placówce osób z zewnątrz. 

28. Upoważnienie może zostać w każdym czasie odwołane w formie pisemnej. 

29. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko 

zobowiązane są do poinformowania o fakcie nauczyciela. 

30. Zakazuje się przebywania w ogrodzie przedszkolnym po odebraniu dziecka z 

przedszkola. 

31. Pozostałe kwestie reguluje Procedura Przyprowadzania i Odbierania Dzieci z 
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Przedszkola Edukacyjnego z dnia 15.01.2019r.  

 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania powyższej procedury 

 

.............................................................................................. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Data i podpis dyrektora 

 

........................................ 
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Załącznik nr 1 

do Procedury przyprowadzania 

i odbierania uczniów z przedszkola 

 

………………………………………………………………… 

Miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYPROWADZANIU I ODBIERANIU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 
EDUKACYJNEGO PARAFII EWANGELICKO REFORMOWANEJ W ZELOWIE W CZASIE 

PANDEMII 
 
 
Oświadczam, że dziecko ………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

będzie odbierane/przyprowadzane przez:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu) 

 
 
 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka 
od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 
Jednocześnie oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące odbioru dziecka zawarte w 
Statucie Przedszkola. 
 
 
 
Zelów, dnia ………………………      ……………………………………..
  

Podpis rodzica opiekuna prawnego  

 


