
   

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu Nr 59                                                            

w czasie epidemii COVID-19 obowiązująca od dnia 18 maja 2020r. 

Cel: Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu. 

Szczegółowe postępowanie przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola 

1) Po wejściu przez furtkę na teren przedszkola należy zastosować się do zasady 
zachowania odległości (wyznaczone miejsce STOP ) w sytuacji, kiedy przed drzwiami 
przedszkola będzie obecny rodzic z dzieckiem. Pozostali rodzice oczekują przed furtką 
wejściową do czasu wyjścia rodzica z terenu przedszkola.  

2) Na terenie przed przedszkolem  może przebywać maksymalnie jeden rodzic                                   
z dzieckiem przy drzwiach i kolejny w miejscu STOP. 

3) Przed drzwiami do przedszkola Rodzice/opiekunowie dezynfekują ręce płynem lub 
korzystają z rękawiczek jednorazowych.  

4) Na terenie przedszkola rodziców/opiekunów obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic 
w czasie przyprowadzenia dziecka do przedszkola. 

5) Rodzic rozstaje się z dzieckiem przed wejściem do przedszkola. Dziecko zostaje 
oddane pod opiekę pracownikowi przedszkola skierowanemu do pracy w szatni. 

6) Rodzic/opiekun dokonuje czynności: 

a) Jednorazowo, w pierwszym dniu obecności dziecka pozostawia zgodę na 
codzienne mierzenie temperatury ciała dziecka podpisaną przez obojga 
rodziców / jednego rodzica w sytuacji samotnego wychowywania (druk 
dostępny na stronie internetowej przedszkola należy wypełnić i dostarczyć do 
przedszkola osobiście – w dniu przyjścia dziecka lub przesłać skanem do dnia 
17.05.2020r. na adres przedszkola p59@przedszkole59.waw.pl) 

b) wypełnia codziennie ankietę o stanie zdrowia (druk w wersji papierowej 
dostępny w przedszkolu lub na stronie internetowej przedszkola) 

c) wszystkie dokumenty przekazuje  pracownikowi przedszkola.  

7) Dziecko wchodzące do szatni: 

a) Ma dezynfekowane ręce przez pracownika wyznaczonego do pracy w szatni 
(jednorazowo na przestrzeni całodziennego pobytu w przedszkolu. Dalsze 
czynności higieniczne polegają na myciu wodą z mydłem.) 

b) Ma mierzoną temperaturę ciała na podstawie zgody rodziców. 

c) Przebiera się z odzieży wierzchniej. 

d) Pod opieką pracownika szatni przechodzi do sali zabaw grupy. 

 

Szczegółowe postępowanie przy odbieraniu dziecka z przedszkola 

 

1) Po wejściu przez furtkę na teren przedszkola należy zastosować się do zasady 
zachowania odległości (wyznaczone miejsce STOP) w sytuacji gdy przed drzwiami 
przedszkola będą oczekiwali rodzice na odbiór dziecka. 

2) Przed drzwiami do przedszkola Rodzice/opiekunowie dezynfekują ręce płynem lub 
korzystają z rękawiczek jednorazowych.  

3) Na terenie przedszkola rodziców/opiekunów obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic 
w czasie odbierania dziecka z przedszkola. 

mailto:p59@przedszkole59.waw.pl


4) Rodzic/opiekun podchodzi do drzwi wejściowych przedszkola i znajdujący się tam 
pracownik szatni udaje się po dziecko do grupy. 

5) Pracownik szatni przyprowadza do szatni dziecko z grupy.  

6) Dziecko samodzielnie ubiera się w szatni i pod opieką pracownika szatni udaje się do 
oczekującego na nie rodzica (w sytuacji konieczności dziecku przy ubieraniu pomaga 
pracownik szatni). 

 

Ogólne informacje do zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

 

1. Przyjęcia dzieci do grup prowadzone są w ściśle określonych godzinach pracy 

oddziałów, które ustala dyrektor w udostępnionym harmonogramie pracy oddziałów: 

Grupa I : praca w godzinach 7:00 – 17:00 (sala grupy Motylków) 

Grupa II: praca w godzinach 7:30 – 17:30 (sala grupy Żabek) 

2. W miarę możliwości dzieci powinny być odprowadzane i odbierane  

z przedszkola przez tę samą, zdrową osobę dorosłą. 

3. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest 

do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony 

ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.  

4. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w  miejscu STOP lub  przy 

drzwiach wejściowych minimum czasu koniecznego do oddania dziecka pod opiekę 

pracownikowi przedszkola, Osoba ta obowiązana jest opuścić teren przedszkola bez 

zbędnej zwłoki. 

5. Każdego dnia przy przyprowadzeniu dziecka, rodzic zobowiązany jest wypełnić krótką 

ankietę o stanie zdrowia dziecka i jego rodziny (Załącznik nr 1),  a wyznaczony przez 

dyrektora pracownik szatni sprawdza na bieżąco ich wyniki mające znaczenie na 

przyjęcie dziecka do przedszkola. 

6. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała 

dziecka (Załącznik nr 2). 

7. Każdorazowo przed przyjęciem dziecka, których rodzice/opiekunowie prawni wyrazili 

na to zgodę, wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola mierzy temperaturę 

dziecku termometrem bezdotykowym w obecności rodzica.  

(zgodnie z załącznikiem nr 1). 

8. Dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, jeśli występuje, jeden z następujących 

stanów: 

 dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37°C; 

 pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie; 

 rodzic odpowiedział twierdząco na którekolwiek z pytań z wywiadu, o którym 

mowa w pkt. 5. 

9. Rodzice/opiekunowie do przedszkola przyprowadzają nie wcześniej i odbierają dziecko 
nie później niż ustalone godziny pracy oddziałów obowiązujących w pracy przedszkola 



w czasie epidemii COVID-19 ( wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora                                 
w zależności od liczby obecnych dzieci i nauczycieli).   

10. Rodzice powinni przygotować dziecko na zmiany w organizacji jego pobytu                                           
w przedszkolu wynikające z obecnie obowiązujących zasad.  

11. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci  obowiązują w Przedszkolu nr 59 do 
odwołania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do procedury przyprowadzania                                                                                                                                

i odbierania dzieci w Przedszkolu Nr 59 w czasie                                                                                                                       

epidemii COVID-19 obowiązująca od dnia 18 maja 2020r. 

 

 

       Warszawa, dn. ………………………………… 

 

Ankieta dla Rodziców/opiekunów informująca o  aktualnym stanie zdrowia 

dziecka/rodziców/rodzin w związku z wymogami GIS w sytuacji epidemii COVID-19 

 



Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………. 

l.p. Pytania dotyczące stanu zdrowia TAK/NIE 

1 Czy dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji lub 
innych chorób? 

 

2 Czy rodzice/opiekunowie prawni lub osoby 
współzamieszkujące nie mają objawów infekcji, 
grypopodobnych? 

 

3 Czy rodzice lub osoby współzamieszkujące mieli kontakt z 
osobami chorymi na COVID-19? 

 

4  W przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego - czy wystąpiło nieuzasadnione innymi 
czynnikami, obniżenie poziomu funkcjonowania lub inne 
niepokojące symptomy w zachowaniu lub samopoczuciu 
dziecka (*). 

 

*Wypełniają rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Jeśli nie dotyczy to innych rodziców należy wpisać:  nie dotyczy 

 

         ……………………………………. 

        Czytelny podpis rodzica/rodziców 


