
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W OKRESIE ZAGROŻENIA 
KORONAWIRUSEM OBOWIĄZUJĄCA RODZICÓW DZIECI 

UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA 
1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający (odbierający dzieci) do przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich 
rodziców wynoszący minimum 2 m. 

2. Jeśli dziecko skończyło 4 lata, w drodze do i z przedszkola musi mieć osłonięte usta i 
nos. 

3. Godziny przyprowadzania dzieci zależą od czasu pracy oddziału do którego jest 
zakwalifikowane dziecko tj.: 
• 6.30 – 8.00 
• 7.00 – 8.00 
• 7.30 – 8.15 

4. Po godzinie 8.15 drzwi przedszkola będą zamknięte w celu dokonania dezynfekcji przez 
personel. 

5. Przyprowadzając i odbierając dziecko z przedszkola nie zaczytujemy karty. Nauczyciele 
są zobowiązani do odnotowania godziny wyjścia i wyjścia dziecka z sali. 

6. Godziny odbierania dzieci z przedszkola: 14.30 – 16.30. 

7. Organizacja pracy Przedszkola może ulec zmianie o której będą państwo powiadomieni. 

8. Rodzice przyprowadzający dzieci przekazują dziecko w drzwiach do przedszkola 
pracownikowi przedszkola. Rodzic nie wchodzi do przedszkola. Przy odbiorze dzieci 
rodzic również nie wychodzi do przedszkola, ale w drzwiach podaje pracownikowi 
przedszkola nazwisko, imię dziecka oraz nazwę grupy. Przy drzwiach przedszkolnych 
stoi 1 rodzic, pozostali oczekują w kolejce zgodnie z oznakowaniem. 

9. Na czas obowiązywania wskazanych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, 
obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców na terenie przedszkola. Kontakt z wychowawcą 
odbywa się poprzez sms, e-mail lub rozmowę telefoniczną 

10. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe. Zakazuje się 
przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą. 

11. Jeśli temperatura na wejściu dziecka do przedszkola będzie wynosiła 37ºC lub więcej, 
dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, rodzic zabiera dziecko do domu. 

12. Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu musi być zgłoszona z podaniem 
przyczyny nieobecności. 

13. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie 
powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z 
przedszkola. 

14. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 
wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 



15. Zakazuje się przynoszenia przez dzieci zabawek i jakichkolwiek innych przedmiotów z 
zewnątrz do placówki.


