
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego  

w związku z emisją wirusa Covid-19 

w Przedszkolu Wodnik Szuwarek w Szczytnikach 

 

I.Podstawa prawna 

 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239, 1495, z 2020r. poz. 284,322,374,567,875), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020.0.910 ), 

• Rozporządzenie 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. 1327), 

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. 2020r. poz. 910 i 

13780  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. u. z 2020r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 

322, 374, 567, 1337)    

• Wytyczne przeciwepidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 

sierpnia2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i 

innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 – IV aktualizacja wydane na podstawie 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) 

 

 

II.Cel procedury 

 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci w 

czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19. 

2. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób jakie przebywają w 

placówce. 

3. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią 

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 

III.Przedmiot procedury 

 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

• zasad  przyprowadzania i odbierania dzieci do placówki 

• sprawdzenie stanu zdrowia dziecka. 

 



IV.Zakres procedury 

 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków 

przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki. 

 

 

V. Ustalenie stanu zdrowia dziecka 

 

1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia zgody oraz oświadczenie 

dotyczące stanu zdrowia dziecka. Zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w 

placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym (Załącznik nr 1) 

2. Rodzic zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy 

zdrowia dziecka. 

 

VI.  Przyprowadzanie dziecka do placówki 

 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają 

rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nie upoważnione posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych 

2. Pisemne upoważnienie rodziców stanowi załącznik Nr. 2 do niniejszej procedury, 

3. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane 

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

dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby (ze 

zdjęciem) i na żądanie nauczycielki okazać go.  

5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z 

przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.  

6. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia tożsamości osób upoważnionych przez 

rodziców (prawnych opiekunów) do odbioru dziecka z przedszkola.  

7. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola  w godzinach 6:30 – 8:30 ( po godzinie 

8:30 drzwi przedszkola są zamykane, w tym czasie odbywa się dezynfekcja szatni 

oraz ciągów komunikacyjnych)  ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają 

telefonicznie.  

8. Dziecko jest przyprowadzone przez rodziców (prawnych opiekunów) do szatni i 

przekazane pod opiekę osobie pełniącej dyżur w szatni. Rodzic powiadamiania 

dzwonkiem przy drzwiach pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka.  (w 

szatni może się znajdować max 3 osób dorosłych oraz 3 dzieci, z zachowaniem 1,5 

metrowej odległości)  

9. W wyznaczonym do tego miejscu rodzic czeka na pojawienie się pracownika 

placówki, który dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka i jego 

samopoczucia  

10. Zobowiązuje się rodziców do utrzymywania co najmniej 1,5 metrowych odległości od 

innych osób w tym pracownika przedszkola. Rodzic na teren przedszkola (szatnia) 

wchodzi w maseczce oraz obowiązkowo dezynfekuje ręce, środkiem do dezynfekcji 

rąk znajdującym się przed wejściem do przedszkola  (rodzic/opiekun dziecka 

zaopatruje się sam w środki ochrony osobistej - maseczka)  



11. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w 

zajęciach opiekuńczych, wychowawczych pracownik placówki odbiera dziecko od 

rodziców, odpowiedzialny jest za umycie z dzieckiem rąk oraz zaprowadzenie do 

odpowiedniej sali.  Pracownik przekazuje nauczycielowi zdobyte w wywiadzie 

informacje.  

12. Dyżur w szatni pełnią: 6:30 – 8:30 – pomoce nauczyciela oraz od 14:00 – 17:00 – 

pomoce nauczyciela. Pomiędzy godziną 8:30 – 14:00 przedszkole jest zamknięte. 

Osoba, która chce wejść na teren przedszkola musi zadzwonić (domofon znajduje się 

w przedsionku przedszkola).  

13. Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.  

14. W przypadku odbierania dzieci z placu zabaw, rodzic (prawny opiekun) lub osoba 

przez nich upoważniona, są zobowiązani podejść do nauczyciela i poinformować go o 

odbiorze dziecka z przedszkola.  

15.  Wszyscy pracownicy opiekujący się dziećmi podczas pobytu na placu zabaw są 

zobowiązani powiadomić nauczyciela pracującego w danej grupie o zauważonym 

fakcie odebrania dziecka z przedszkola bez jego wiedzy. 

16. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy zachowanie osoby 

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

dziecku bezpieczeństwa (np.: upojenie alkoholowe, agresja)  

17. Nauczyciel nie może wydać dziecka osobom, z którymi dziecko nie chce odejść z 

przedszkola lub które traktuje dziecko w sposób naruszający jego godność. 

18. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być 

poinformowany dyrektor przedszkola – w takiej sytuacji nauczyciel lub dyrektor 

podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.  

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

zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniały fakcie. 

20. Rodzice podają nauczycielowi numer telefony zakładu pracy, ten numer telefonu 

powinien być najbliżej miejsca wykonywania przez rodziców obowiązków 

służbowych. 

21. Jeżeli pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu 

pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 0,5 

godziny (do 17:30)  

22. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o 

niemożności skontaktowania się z rodzicami.  

23. Rodzice (prawni opiekunowie), którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy 

przedszkola są zobowiązania do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z 

podaniem godziny przyjścia do placówki. Przedszkole ma prawo naliczyć opłatę karną 

za spóźnione odebranie dziecka (50 zł za każda rozpoczętą godzinę)  

24. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi 

być poświadczone przez orzeczenie sądowe.  

 

VII. Odbieranie dziecka z placówki 

 

1. Rodzic powiadamia dzwonkiem do drzwi pracownika placówki o przybyciu do 

przedszkola w celu odbioru dziecka. 



2. Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 

1,5 metry odstępu od innych ludzi. Rodzic na teren przedszkola (szatnia) wchodzi w 

maseczce oraz obowiązkowo dezynfekuje ręce, środkiem do dezynfekcji rąk 

znajdującym się przed wejściem do przedszkola  (rodzic/opiekun dziecka zaopatruje 

się sam w środki ochrony osobistej - maseczka)  

3. Pracownik placówki odbiera dziecko z sali, myje z nim ręce i prowadzi do rodzica. 

4. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, 

komunikator oraz od pracownika odprowadzającego dziecko. 

 

 

VIII.Postanowienia końcowe 

 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrekcja Przedszkola. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

przedszkola, rodzice/opiekunowie prawni.  

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą 

procedurą odpowiada Dyrekcja Przedszkola. 

4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1.09.2020r.  do odwołania przez Dyrekcję 

Przedszkola 

 

 

Załącznik nr 1 – Zgody i oświadczenia Rodziców (prawnych opiekunów_ rok szkolny 

2020/2021 

 

Załącznika nr 2 -  Upoważnienie Rodziców do odbiory dziecka z przedszkola.  


