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PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA
DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
Cel procedury: Wprowadzenie procedury dotyczącej bezpieczeństwa przyprowadzania /
odbierania dzieci w przedszkolu znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i
bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.
W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka rodzice,
opiekunowie, nauczyciele oraz pozostały personel przedszkola są zobowiązani
postępować zgodnie z przyjętą procedurą
1. Rodzic/ opiekun przyprowadzający /odbierający dziecko z przedszkola ma obowiązek
posiadania maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos, rękawiczek ochronnych oraz
własny długopis, o ile przepisy nie stanowią inaczej.
2. Dzieci są przyprowadzane do i z przedszkola przez rodziców/opiekunów. Są oni
odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i do domu (są
odpowiedzialni za zabezpieczenie w środki ochrony osobistej)
3. Przyprowadzanie dziecka i odbiór dziecka z przedszkola odbywa się taka samą
procedurą.
4. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się pojedynczo z zachowaniem 2 m
dystansu, o ile przepisy nie stanowią inaczej.
5. Przy wejściu głównym na zewnątrz budynku znajduję się lista obecności dzieci.
6. Rodzic/Opiekun powiadamia przybycie dziecka do przedszkola dzwonkiem
znajdującym się przy wejściu głównym.
7. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są i odbierane w godzinach wskazanych w
deklaracji.
8. W celu szybkiej komunikacji przedszkola z rodzicem dziecka rodzice powinni być
dostępni pod telefonem.
9. Pracownik przedszkola odbiera dziecko od Rodzica/ Opiekuna. W „strefie
bezpieczeństwa” – przed wejściem do budynku. Rodzic /Opiekun dezynfekuje ręce i
przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola.
10. W trakcie przekazywania dziecka, pracownik zabezpieczony w środki ochrony
indywidulanej (fartuch, rękawiczki, maseczka/ przyłbica mierzy dziecku temperaturę
za pisemną zgodą Rodzica/opiekuna – załącznik znajduje się na stronie internetowej
przedszkola).
11. Rodzic/Opiekun podpisuje dzienną listę obecności.
12. Dziecko odprowadzane jest przez pracownika przedszkola do szatni następnie do sali
zajęć i przekazane pod opiekę nauczyciela.
13. Po przyjściu do sali dziecko myje ręce.
14. Po przyjęciu wszystkich dzieci pomieszczenie –„ strefa bezpieczeństwa” jest
wietrzona, dezynfekowana preparatem: SEPTOSURF

15. Pracownik przyjmujący dzieci ściąga środki ochrony osobistej, wyrzuca je do kosza z
napisem” ZUŻYTE ŚRODKI OCHRONY”. Pracownik myje i dezynfekuje ręce
preparatem: TRISEPT
16. Do przedszkola zakazuje się przynoszenia zabawek, rysunków, książek oraz innych
przedmiotów.
17. Dzieciom należy często przypominać o podstawowych zasadach higieny: unikania
dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na
powitanie i podczas zabawy.
18. Po odebraniu dziecka Rodzice wraz z dziećmi nie mogą przebywać na ogrodzie
przedszkolnym ani na terenie przedszkolnym.
19. W przypadku odbywania przez dziecko trzyletnie (gr. I) okresu adaptacyjnego w
przedszkolu Rodzic/opiekun za zgodą dyrektora przedszkola może przyprowadzić
dziecko do szatni z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe z zachowaniem wymaganego przepisami dystansu
społecznego).

