
Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

1. Rodzice/opiekunowie  prawni  zapewniają  bezpieczen� stwo  dzieciom  w  czasie
przyprowadzania  i  odbierania  ich  z  przedszkola.   Zobowiązani  są  do
przyprowadzenia zdrowego dziecka (bez objawo� w chorobowych) i oddania go pod
opiekę osobie dyz"urującej. Dzieci do placo� wki są przyprowadzane i odbierane przez
osoby zdrowe.

2. Rodzic/opiekun  prawny  moz"e  wchodzic�  do  częs�ci  wspo� lnej  przedszkola  (szatni)
razem  z  dzieckiem/dziec�mi.  Jednorazowo  moz"e  wejs�c�  nie  więcej  niz"  czworo
rodzico� w  z  dziec�mi  (jeden rodzic  plus  dziecko/dzieci).  Rodzic/opiekun  dokonuje
pomiaru temperatury ciała dziecka. 

1. Rodzice/opiekunowie w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci do/z placo� wki
muszą zachowac�  dystans społeczny wynoszący mim. 1,5 m od kolejnego opiekuna i
pracowniko� w  przedszkola  min.  1,5m.  Następny  rodzic  moz"e  wejs�c�  po  wyjs�ciu
będącego w s�rodku opiekuna. 

2. Pracownik  dba  o  to,  by  dziecko  po  wejs�ciu  do przedszkola  zdezynfekowało  ręce
(mycie).

3. Rodzice/opiekunowie kaz"dorazowo przestrzegają obowiązujących przepiso� w prawa
związanych z bezpieczen� stwem zdrowotnym (maseczka, dezynfekcja rąk).

4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich dolegliwos�ci dziecka i
udzielania wyczerpujących informacji na ten temat telefonicznie, e-mail. 

5. Przyjmowanie i  odbieranie dzieci  do przedszkola odbywa się w godzinach 6.30 –
17.00  najpo� z�niej  do  godz.  8:15  dziecko  jest  przyprowadzone  do  placo� wki,  a
wydawanie dzieci z przedszkola jest moz" liwe najwczes�niej od godz.14:00.
W godz. od 8.30 do 14:00 placo� wka jest zamknięta i w tym czasie nie ma moz" liwos�ci
przyprowadzania/odbierania  dziecka.  Otwarcie  placo� wki  moz"e  nastąpic�  tylko  w
uzasadnionych przypadkach np.: choroba dziecka.  

6. Do odbierania i wydawania dziecka rodzicom/opiekunom oddelegowany zostanie w
miarę moz" liwos�ci jeden pracownik – dyz"urny, kto� ry zobowiązany jest do stosowania
zasad ochrony osobistej i przestrzegania wytycznych wynikających z „Wewnętrznej
procedury bezpieczen� stwa opracowanej na czas zagroz"enia epidemicznego”.

7. Dziecko nie przynosi i nie wynosi z przedszkola z"adnych przedmioto� w czy zabawek
(np. zegarki, bransoletki, ksiąz"ki, opaski, rysunki, kartki, kolorowanki).

8. Dyz"urny  ma  obowiązek  odmo� wic�  przyjęcia  dziecka  do  przedszkola,  jes�li  istnieje
uzasadnione podejrzenie z"e dziecko jest chore i moz"e zaraz"ac� innych. 


