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Na podstawie wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego  

Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 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 2021 r. poz. 195) 

 

 

 

 

1. Rodzice lub opiekunowie – zwani dalej „rodzicami” – oraz nauczyciele są zobowiązani 

do przestrzegania niniejszej procedury. 

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

odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za przyprowadzanie i odbieranie 

dzieci.  

4. Przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować 

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

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

sugerujących chorobę. 

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

zaobserwowane jakiekolwiek odstępstwo od pełni zdrowia, np.: podwyższona temperatura, 

kaszel, katar, wysypka lub zmiany skórne, biegunka, wymioty, zawroty głowy, bóle 

mięśniowo-stawowe, utrata apetytu, osłabienie.  

7. W sytuacji dostrzeżenia niepokojących objawów, personel przedszkola może 

odmówić przyjęcia dziecka do placówki do momentu dostarczenia zaświadczenia lekarskiego 

o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczęszczania wychowanka do przedszkola.  

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

Obowiązuje zasada 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają/odbierają dzieci w ustalonych godzinach 

pobytu dziecka w przedszkolu. 

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

farmaceutycznych.  
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11. W przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka oznak choroby zakaźnej podczas 

pobytu dziecka w placówce rodzic / opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania 

dziecka z placówki.  

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

oczekiwać będzie wraz z pracownikiem przedszkola w wyznaczonym i wcześniej 

przygotowanym pomieszczeniu (izolatce), które jest wyposażone m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący, w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych osób.  

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

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

upoważnienia podpisanego przez jednego z rodziców/prawnych opiekunów, po 

wcześniejszym okazaniu dowodu osobistego.  

15. Zaleca się upoważnienie 2 osób do odbioru dziecka, w celu ograniczenia do minimum 

przebywania w placówce osób z zewnątrz. 

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

17. Pozostałe kwestie reguluje Procedura Przyprowadzania i Odbierania Dzieci z 

Przedszkola Edukacyjnego z dnia 15.01.2019r. 

 

 

 

 

Data i podpis dyrektora 
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