
W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać rodzice, którzy nie mają możliwości 

pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu. 

Rodzice, którzy chcą przyprowadzić dziecko do przedszkola informują 2 dni wcześniej 

nauczycieli grupy lub sekretariat przedszkola. 

Jeżeli liczba dzieci w przedszkolu, przekroczy liczbę miejsc (*) nastąpi weryfikacja potrzeby 

korzystania z przedszkola poprzez zaświadczenia z zakładu pracy. 

*zapis ma zastosowanie w przypadku aktualizowanych wytycznych GIS, gdzie liczba 

dzieci w grupie przekroczy dopuszczalną ilość  

Do przedszkola nie przyprowadzają dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Wówczas wszyscy muszą pozostać w 

domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

Do przedszkola przyprowadzają dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych, dotyczy to 

również rodziców/opiekunów, przyprowadzających i odbierających dziecko. 

W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola dostarczają podpisane 

oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną (Załącznik nr 1, nr 2) oraz oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka wraz z klauzulą informacyjną 

(Załącznik nr 3, nr 4) dostępne na stronie internetowej przedszkola lub pobrane z placówki i 

stosują się do zawartych w nim wytycznych. 

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych 

dzieci i ich  rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

Rodzice mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola, 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). 

Przed wejściem do przedszkola są zaopatrzeni w osobiste środki ochrony tj. maseczka + 

rękawiczki jednorazowe (lub dezynfekcja rąk). 

Przed wejściem do przedszkola rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie udostępnionym 

środkiem.  

Zaopatrują swoje dziecko, jeśli ukończyło 5. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust 

podczas drogi do i z placówki – nie pozostawiają jej w przedszkolu. 

Podczas odbioru dziecka korzystają z dzwonka (Pocztowa 13), domofonu (ul Harcerska 2) 

wpisując numer sali, w której przebywa dziecko i postępują analogicznie jak w punkcie 

powyżej. 

Odbiór dziecka następuje przez upoważnione osoby (najlepiej rodziców/opiekunów prawnych), 

w innych przypadkach należy uaktualnić i dostarczyć upoważnienia do placówki. 



Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, udostępniają 

pracownikowi istotne informacje o stanie jego zdrowia, a następnie przekazują dziecko 

pracownikowi, który je odprowadzi i przekaże nauczycielowi do sali. 

Aby umożliwić sprawne przekazywanie dzieci, rodzice/opiekunowie ograniczają czas 

przebywania z dzieckiem w przestrzeni wspólnej. 

Podczas rejestracji dziecka w przedszkolu, używają wyłącznie kart do czytnika. 

W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicem/opiekunem prawnym uaktualniają 

numery telefonu (przekazując mailem nauczycielowi grup). 

Regularnie przypominają dziecku  o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinno 

ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na 

powitanie. 

 

Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania i sami 

tak także postępują.  

Wyjaśniają dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. 

Rodzice kontaktują się z dyrektorem/wicedyrektorem, nauczycielami za pośrednictwem: 

• pomocy nauczyciela/osoby wyznaczonej do przeprowadzenia i odbierania dziecka, 

• telefonu, 

• e-maila. 

 

W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo rodzice kontaktują się z 

dyrektorem/wicedyrektorem, nauczycielem i umawiają na spotkanie indywidualne - w 

uzgodnionym miejscu i terminie, z przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego. 

Przyprowadzając dziecko do przedszkola, mają świadomość zagrożenia jakie niesie za 

sobą koronawirus i biorą pełną odpowiedzialność za dobrowolne pozostawienie dziecka 

w placówce. 

 

 


