
PROCEDURA   PRZYPROWADZANIA i ODBIORU  DZIECI  

do Samorządowego Przedszkola w Czernichowie  

w trakcie pandemii koronawirusa COVID 19  

od dnia 25 maja 2020 r do odwołania  

 
opracowane na podstawie :  

- wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia i 4 maja 2020  

dla przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,wydane na podstawie art.8a ust.5 

pkt 2ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U.z 2019 r poz.59, oraz 2020r 

poz.322 , 374 i 567 ) 

 

1. PROCEDURY PRZYPROWADZANIA DO PRZEDSZKOLA    

• Przyprowadzanie dzieci do przedszkola , odbywa się w godzinach:  

7.30 – 8.30 – grupa I  

7.00- 8.30 – grupa II  

• Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola , wyposażony w podstawowe środki 

ochronne ( maseczka, rękawiczki ) – ma  zachować odstęp 1,5-2 m odległości od innych 

oczekujących na przyjęcie dziecka do placówki rodziców  i dzieci . 

• Wprowadza się zakaz grupowania pod wejściem do placówki , należy ustawić się w 

kolejce , pamiętając o zachowaniu odpowiedniej odległości. 

• Każdy rodzic pilnuje własne dziecko, by nie biegało ono wokół przedszkola i nie 

podbiegało do innych w okresie oczekiwania na wejście do przedszkola ;  dziecko ma 

być w bliskiej odległości swojego rodzica.  

• Rodzic  nie wchodzi na teren przedszkola, tylko czeka przed drzwiami wejściowymi na 

sygnał pracownika obsługi ,który zaprasza do tzw.,,śluzy bezpieczeństwa ‘’ tylko  

dziecko.  Dziecko samodzielnie wchodzi na teren placówki , gdzie pracownik obsługi 

dokonuje pomiaru jego temperatury  ciała termometrem bezdotykowym. Rodzic czeka 

do chwili skończenia pomiaru temperatury  i zaakceptowania przyjęcia dziecka do 

przedszkola.  

• W szatni  dziecko  pozostaje pod opieką pracownika obsługi, do chwili przekazania go 

pod opiekę nauczycielowi danej grupy.  

• Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych przedmiotów , zabawek ,plecaków , 

jedzenia . 

 

2. PROCEDURY ODBIORU DZIECI  Z  PRZEDSZKOLA  

• Odbiór dzieci odbywać się będzie wg  następujących zasad :  

✓ rodzice dzwonkiem do drzwi  przedszkola informują o przyjściu po odbiór dziecka  

✓ pracownik obsługi odbiera dziecko z grupy, pomaga mu w szatni przy założeniu 

odzieży wierzchniej i oddaje dziecko do przejścia tzw.  ,,śluzy  bezpieczeństwa ‘’ 

✓ rodzic odbiera wychodzące dziecko z przedszkola 

✓ wszelkie zapytania rodzica  skierowane do pracownika obsługi, należy ograniczyć 

do  minimum przez szklane drzwi ; kontakt z nauczycielem możliwy jest 

telefoniczny lub mailowy ( poza godzinami jego pracy z dziećmi ) 



✓ dzieci z grupy I – należy odebrać do godz.15.30  

✓ dzieci z grupy II – należy odebrać do godz.17.00  

 

UWAGA !  

✓  Bardzo prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych godzin odbioru dzieci z 

przedszkola,  ze względu na brak możliwości mieszania i łączenia grup  

 

 

 

 

 

 

 


