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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/ 2020 

                                                                                                           Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Skierniewicach  
                                                                                                            z dnia   25.08.2020 r. 
 

Procedura przyprowadzania, pobytu i odbierania dzieci z przedszkola, w związku z 

koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem 

epidemicznym w kraju  (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID 19)  

Podstawa prawna: 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 410 z późn. zm.) w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń 
nakazów i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697 z poźn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 1 lipca 2020 r. poz.1166) 

- Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

- Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli. 

Cel procedury 

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i pracowników 

przedszkola, zmniejszających ryzyko zakażenia i zachorowania na COVID-19. 

Zakres Procedury 

Niniejszy dokument reguluje zasady przyprowadzania, pobytu i odbierania dzieci  

z przedszkola, w czasie trwania zagrożenia epidemicznego. 

Osoby podlegające procedurze 

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są dzieci, rodzice, nauczyciele, wszyscy 

pracownicy Przedszkola Nr 2 w Skierniewicach 

Opis procedury: 

Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego: 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. 

2. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola ma obowiązek zmierzenia temperatury, 

dziecko z temperaturą powyżej 37 stopni Celsjusza, nie może być przyprowadzone do 

przedszkola. 

3. Ma obowiązek dopilnować, żeby dziecko nie przynosiło do przedszkola zbędnych 

przedmiotów. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli
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4. Nie posyła do przedszkola dziecka, jeżeli, któryś z domowników przebywa na 

kwarantannie lub pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym. 

5. Po przebytej chorobie rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do dostarczenia do 

przedszkola oświadczenia potwierdzającego stan zdrowia dziecka umożliwia powrót do 

przedszkola. 

6. Każdorazowo odbieranie telefonów podanych do szybkiej komunikacji z 

rodzicami/opiekunami prawnymi. 

7. Rodzic/opiekun prawny w trakcie przemieszczania się do/z przedszkola stosuje się do aktualnie 

obowiązujących rozporządzeń rady ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii w Polsce. 

8. Zamknięty są  dla rodziców/ opiekunów prawnych oraz osób trzecich plac zabaw przy 

przedszkolu. 

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola:  

1. Rodzice/prawni opiekunowie/ osoby przyprowadzające dziecko mogą wchodzić tylko do części 

wspólnej budynku przedszkola, jak: szatnia, korytarze, klatka schodowa.  

2. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem, 

mającym pozostać w placówce. (Zaleca się, aby ta osoba, która przyprowadziła również 

odebrała dziecko). 

3. Rodzice/prawni opiekunowie/ osoby upoważnione do odbioru dziecka oczekują w kolejce 

przed budynkiem przedszkola, zachowując bezpieczną odległość od siebie minimum 1,5 

metra.  

4.Rodzice/prawni opiekunowie/ osoby upoważnione przyprowadzające dzieci muszą mieć 

maseczkę/przyłbicę, dokonują przed wejściem dezynfekcji rąk również w rękawiczkach 

jednorazowych.  

5. Przyprowadzanie dziecka do placówki wyłącznie w wyznaczonych godzinach od 6.30 do 8.30.   

Po godz. 8/30 placówka zostaje zamknięta ze względów bezpieczeństwa i przeciwdziałania zakażeniu. 

Drzwi placówki sa otwierane o godzinie 14:30. Osoby, które mają ważną potrzebę przyprowadzenia 

dziecka później/ odebrania wcześniej - zgłaszają tę informację nauczycielowi lub telefonicznie pod nr. 

tel. 46 833 56 55 ; 725300222 (dyrektor);  

6. Dziecko pod nadzorem rodzica/prawnego opiekuna przechodzi do szatni, przebiera się i jest 

odprowadzone do drzwi danej sali i przekazane pod opiekę nauczycielowi- rodzic/opiekun prawny  

ogranicza do minimum czas pobytu w przedszkolu.  Dziecko myje ręce po wejściu do sali. 

7. Przy wejściu do przedszkola dokonywany będzie pomiar temperatury u rodzica/prawnego 

opiekuna i dziecka. Temperatura powyżej 37 stopni dyskwalifikuje wejście do budynku przedszkola. 

8. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający dziecko przekazuje nauczycielowi tylko niezbędne 

informacje o dziecku. W celu odbycia rozmów indywidualnych z nauczycielami rodzice zobowiązani 

są umówienia się na dogodny termin dla obydwu stron.  

  

Pobyt dziecka w przedszkolu:  

1. W miarę możliwości organizacyjnych z jedną grupą dzieci pracują ci sami opiekunowie. Dzieci 

korzystają ze zbiorówek porannych i popołudniowych, które organizowane są w miarę możliwości  

z grupami zbliżonymi wiekowo.  
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2. Dzieci 6-letnie, które korzystają z pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 4 przyprowadzane są  

do budynku Przedszkola nr 2 /sala- zbiorówka/. Następnie pod opieką nauczyciela przechodzą  

do budynku szkoły. Przemieszczanie się dzieci  po terenie szkoły odbywa się z zachowniem zasad 

bezpieczeństwa – w czasie, gdy na korytarzu szkoły nie przebywają uczniowie. 

  

Minimalna przestrzeń na dziecko w sali nie może być mniejsza niż 1,5 m kw. 

3.Nauczyciel wyjaśnia dzieciom zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu. 

4. Z sali usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.  

5. Po wejściu do sali przedszkolnej każde dziecko przechodzi do łazienki i myje ręce. 

6. Sala, w której przebywa dziecko jest systematycznie wietrzona co najmniej 4 razy dziennie, dziecko 

uczestniczy w gimnastyce ogólnorozwojowej. 

7. Nauczyciel adaptuje formy prowadzenia zajęć z dziećmi i ich treści do sytuacji.  

8.  Dziecko podczas pobytu w przedszkolu korzysta z zabaw na świeżym powietrzu na przedszkolnym 

placu zabaw. Można organizować spacery poza teren placówki z zachowaniem dystansu społecznego 

od innych osób w odległości 1,5 m.  

9. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci nie myją zębów. 

10. Prace plastyczne wykonane w przedszkolu są zabierane do domu raz w tygodniu- w dniu 

wyznaczonym przez nauczyciela. 

11. W przypadku manifestowania przez dziecko objawów chorobowych zostanie ono odizolowane  

w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. 

12. Postępowanie w przypadku odizolowania zgodnie z procedurą postępowania na wypadek 

podejrzenia zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID 19 w przedszkolu.  

 

Odbieranie dziecka z przedszkola 

1. Rodzice/prawni opiekunowie/ osoby upoważnione do odbioru dziecka wchodzą po dziecko do sali 

po dokonaniu dezynfekcji rąk przy wejściu oraz będąc w maseczce/przyłbicy, zachowując bezpieczną 

odległość od siebie minimum 1,5 metra, minimalizując czas pobytu w przedszkolu. 

2. Osobami upoważnionymi do odbioru mogą być osoby powyżej 60 roku życia, które są zdrowe i nie  

mają chorób podwyższonego ryzyka zarażenia koronawirusem. 

3. Po dziecko przychodzi tylko jedna zdrowa osoba.  

4. W celu odbycia rozmów indywidualnych z nauczycielami rodzice zobowiązani są umówienia się na 

dogodny termin dla obydwu stron. Nie zaleca się stosowania długich rozmów podczas odbierania 

dziecka. Należy je ograniczyć do minimum. 

Postanowienia końcowe 

1.  Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich pracowników przedszkola. 

2. Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej.  

3. Procedura obowiązuje od 01.09.2020 r. do odwołania.  

 

         ………………………………………                                             

Podpis dyrektora 
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Lista pracowników Przedszkola 2” w Skierniewicach zapoznanych z Procedura wydawania posiłków 
obowiązująca w Przedszkolu Nr 2 w związku    z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu 
sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju     z dnia 25.08.2020 r. 
 

L.p. Nazwisko i imię pracownika  Data  Podpis pracownika  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     
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29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     

51.     

 

 


