
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI W OKRESIE STANU 

EPIDEMII COVID-19 

 

obowiązująca w  Przedszkolu nr 147  we Wrocławiu  od dnia 20.09.2021 r. w związku                                    

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

§ 1 

PRZYPROWADZANIE  DZIECI DO PRZEDSZKOLA 

 

1. Do przyprowadzania  dzieci uprawnieni są rodzice/opiekunowie prawni lub osoby 

upoważnione. 

2. Do placówki może być przyprowadzone tylko i wyłącznie dziecko zdrowe – bez 

jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną, przeziębienie -  np. złe 

samopoczucie, kaszel, katar, gorączka, wymioty, ból gardła, objawy sugerujące 

zapalenie spojówek i inne. Takie objawy u dziecka będą traktowane jako choroba 

zagrażająca zdrowiu innych osób. 

3. Dziecko do przedszkola przyprowadzają  wyłącznie osoby zdrowe. 

4. Osoby upoważnione do przyprowadzania/odbioru dziecka odpowiedzialne są za 

właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania  dzieci do przedszkola. 

5. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) 

zobowiązani są zmierzyć dziecku temperaturę. 

6. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie  do przedszkola dziecka, jeśli w domu przebywa 

osoba chora na covid – 19, na kwarantannie lub w izolacji. 

7. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do udostępnionej przestrzeni podmiotu,                                     

z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi i 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. Opiekę nad dzieckiem przedszkole przejmuje w momencie osobistego przekazania 

dziecka pracownikowi przedszkola. 

9. Osoby przyprowadzające dziecko  zobowiązane są do przekazania nauczycielowi 

istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka przy użyciu dostępnych środków 

przekazu. 

10. Zabronione jest przynoszenie przez dziecko do przedszkola  jakichkolwiek 

przedmiotów i zabawek, artykułów spożywczych. 

11. Rodzice (prawni opiekunowie), osoby przyprowadzające dziecko   zobowiązane są 

przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na 

powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy 

kichaniu czy kasłaniu. 

12. Osoby przyprowadzające dziecko  zobowiązane są posiadać indywidualną ochronę nosa 

i ust (maseczka) w trakcie przebywania w budynku  przedszkola oraz prawidłowo jej 

używać.  

13. Przyprowadzane dzieci do przedszkola odbywa się w godz. od 7:00 do 8:15.                                   

W tych godzinach przy drzwiach wejściowych do placówki  dyżuruje pracownik 

przedszkola,  monitorujący zachowanie dystansu społecznego, ilość przebywających                  

w szatni osób, dezynfekowanie rąk oraz zabezpieczenie w postaci maseczki 

zakrywającej usta i nos osoby przyprowadzającej dziecko.  



14. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola bezpośrednio po wejściu do 

wiatrołapu obowiązkowo, każdorazowo dezynfekuje ręce a następnie rejestruje godzinę 

wejścia dziecka do przedszkola w systemie „PUNKTUALNIK”.  

15. W wiatrołapie, w jednym czasie może przebywać 1 osoba dorosła + dziecko/dzieci 

przyprowadzane przez tą osobę. 

16. W godzinach przychodzenia dzieci do przedszkola w szatni może przebywać 

jednorazowo  15 dzieci + 1 osoba przyprowadzająca. Pozostałe dzieci pod opieką osoby 

przyprowadzającej do przedszkola oczekują  na swoją kolej wejścia przed budynkiem 

zachowując dystans społeczny 1,5 m. 

17. Pracownik pełniący dyżur monitoruje ilość dzieci przebywających w szatni i kolejno,                 

w miarę możliwości, wpuszcza następne osoby. 

18. Osoba przyprowadzająca dziecko skraca przebywanie  w budynku do niezbędnego 

minimum 

19. Dziecko po wejściu do sali ma obowiązek umycia rąk zgodnie z instrukcją.  

20. Nauczyciel/pracownik obsługi  zobowiązany jest do kontroli poprawnego umycia rąk 

przez dziecko. 

 

 

§ 2 

ODBIERANIE  DZIECI Z PRZEDSZKOLA 

 

1. Do odbioru  dzieci z przedszkola uprawnieni są rodzice/opiekunowie prawni lub osoby 

upoważnione. 

2. Osoby upoważnione do odbioru dziecka odpowiedzialne są za właściwe przestrzeganie 

zasad odbierania dzieci z przedszkola. 

3. Osoby odbierające dziecko  zobowiązane są posiadać indywidualną ochronę nosa                    

i ust (maseczka), prawidłowo jej używać oraz dezynfekować ręce w wiatrołapie przed 

wejściem do szatni. 

4. Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się w godz. od 14:30 do 17:00. W tych 

godzinach przy drzwiach wejściowych do placówki  dyżuruje pracownik przedszkola 

monitorujący zachowanie dystansu społecznego, ilość przebywających                                          

w szatni osób, dezynfekowanie rąk oraz zabezpieczenie w postaci maseczki 

zakrywającej usta i nos osoby przyprowadzającej dziecko.  

5. Dzieci odbierane z przedszkola są przekazywane pod opiekę osób odbierających                         

w szatni przedszkola. 

6. W godzinach odbioru dzieci z przedszkola w szatni może przebywać jednorazowo  15 

dzieci + 1 osoba odbierająca dziecko. Pozostałe osoby odbierające dzieci oczekują  na 

swoją kolej wejścia przed budynkiem zachowując dystans społeczny 1,5 m. 

7. Osoba odbierająca dziecko jest zobowiązana do wywołania dziecka przez domofon 

usytuowany przed furtką lub przed wejściem głównym do budynku w celu 

umożliwienia nauczycielce identyfikacji osoby odbierającej dziecko (podgląd przez 

kamerę) 

8. Osoba odbierająca dziecko po wejściu do wiatrołapu obowiązkowo, każdorazowo 

dezynfekuje ręce przed wejściem do szatni. 

9. W wiatrołapie, w jednym czasie może przebywać 1 dziecko +osoba odbierająca dziecko 

i rejestrująca w systemie godzinę wyjścia dziecka. 

10. Osoba odbierająca dziecko skraca przebywanie  w budynku do niezbędnego minimum 

11. Godzinę odbioru dziecka rejestruje się w momencie opuszczania placówki. 

12. Przy odbieraniu dziecka z przedszkola, osoby odbierające zwracają uwagę, czy dziecko 

nie zabrało z przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek. 



13. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie 

dokument tożsamości, i na żądanie okazać go/ przekazać informacje: imię i nazwisko, 

nr dowodu osobistego. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje 

się z rodzicami. 

14. W sytuacji odmowy okazania dokumentu/przekazania informacji dotyczącej imienia i 

nazwiska oraz numeru dowodu osobistego przez osobę upoważnioną do odbioru, tym 

samym braku możliwości  identyfikacji, dziecko nie zostanie wydane.  

15. W wyjątkowej nagłej, jednorazowej sytuacji zmuszającej rodziców do powierzenia 

odebrania dziecka przez osobę, która nie jest pisemnie upoważniona  do odbioru, 

rodzic/prawny opiekun zgłasza taką potrzebę telefonicznie podając dane osoby, która 

zgłosi się po odbiór dziecka. Nauczyciel ma obowiązek zadzwonić na numer telefonu  

rodzica dostępny  w dokumentacji  przedszkola  i poprosić o potwierdzenie zgłoszenia 

odbioru dziecka przez wskazaną telefonicznie osobę. 

16. Życzenie jednego z rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego                       

z rodziców musi być potwierdzone  prawomocnym orzeczeniem sądowym. 

17. Rodzice (opiekunowie prawni) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka odbieranego z jednostki przez upoważnioną przez nich osobę. 

18. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić 

dziecku bezpieczeństwa ( np. osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 

zachowująca się agresywnie). 

19. W przypadku  odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje 

dyrektora/wicedyrektora placówki oraz podejmuje próbę nawiązania kontaktu                        

z rodzicem/inną osobą upoważnioną do odbioru. 

20. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:00 nauczycielka 

zobowiązana jest do: 

• nawiązania kontaktu  telefonicznego z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej 

sytuacji 

• w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu  z rodzicami/opiekunami 

prawnymi lub pozostałymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka - 

nauczyciel oczkuje  z dzieckiem przez 1 godzinę 

• w następnej kolejności powiadamia  dyrektora przedszkola i ewentualnie  

powiadamia policję o niemożności skontaktowania się z rodzicami/opiekunami 

prawnymi lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.   

21. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców , inną upoważnioną osobę lub policję 

nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren przedszkola, ani pozostawić dziecka 

pod opieką innej, nieupoważnionej osoby. 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia 20.09.2021 r.                                      

 


