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Procedura przyprowadzania, odbierania i pobytu dziecka  

w  Gminnym Przedszkolu im. Dębowej Krainy w Dębem Wielkim  
zaczyna obowiązywać z dniem 1 września 2020 roku 

 
 
 

Podstawa prawna:  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

 Wytyczne GIS z 25 sierpnia 2020 r. 

 

I. Założenia wstępne 
 

 

1. Praca przedszkola zaplanowana jest na okres od 1 września 2020 r.  Działania placówki uzależnione są 

od aktualnych zaleceń ministerialnych (MEN, MZ, GIS, SANEPID) oraz bieżącej sytuacji epidemicznej.   

 

2. Rodzice zostaną poinformowani o czynnikach ryzyka zarażeniem wirusem COVID-19, zarówno  

u dziecka, jego rodziców lub opiekunów oraz innych domowników, jak również o odpowiedzialności za 

podjętą decyzję związaną z posłaniem dziecka do przedszkola. Podpisanie przez rodzica Oświadczenia 

potwierdzającego zapoznane się z w/w Procedurą (załącznik nr 1) jest równoznaczne z tym, iż rodzic 

jest świadomy czynników ryzyka wynikających z przyprowadzania dziecka do przedszkola w okresie 

epidemii COVID-19. 

 

3. Rodzic ma obowiązek zapoznania dziecka z zasadami higieny oraz dystansu społecznego, które należy 

zachowywać podczas epidemii, zwłaszcza z potrzebą częstego mycia rąk, unikania dotykania oczu, nosa 

i ust, zasłaniania twarzy podczas kichania, nie podawania ręki na powitanie itp. 

 

4. W budynku przedszkolnym wydzielono i przygotowano izolatorium dla dziecka z podejrzeniem 

zakażenia COVID-19, w którym oczekiwać będzie ono na odbiór rodzica/ służby medyczne. Dyrektor 

bądź osoba wyznaczona wykonuje telefon do rodzica dziecka, Sanepidu, Urzędu Gminy. 

 

5. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 dziecka bądź pracownika przedszkola należy 

skontaktować się ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Mińsku Mazowieckim. 

 

 

 

II. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola 
 

1. Do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe, tzn. dzieci bez widocznych 

symptomów chorobowych oraz takie, których członkowie rodzin lub najbliższego otocznia nie 

pozostają w stanie kwarantanny lub izolacji w związku z epidemią wirusem COVID-19. 

 

2. Przez sformułowanie dzieci zdrowe należy rozumieć dzieci bez widocznych objawów chorobowych 

takich jaki: kaszel, duszności, katar, podwyższona temperatura ciała (powyżej 37 stopni Celsjusza), 
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wysypka, ból brzucha, biegunka, obecność pasożytów oraz wszelkich innych objawów mogących 

świadczyć o złym stanie zdrowia dziecka. 

 

3. W przypadku dzieci z potwierdzoną badaniami alergią (z widocznymi symptomami alergii) rodzic 

zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć zaświadczenie od lekarza. 

 

4. Rodzic dziecka przyprowadzanego do przedszkola również nie może wykazywać żadnych widocznych 

objawów chorobowych. 

 

5. Wchodząc na teren placówki rodzic zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa. 

 

6. Wchodząc do budynku przedszkola rodzic dezynfekuje ręce z użyciem płynu dezynfekującego 

dostępnego w szatni. Dziecko myje ręce pod nadzorem nauczyciela lub pomocy nauczyciela 

niezwłocznie po wejściu do sali. 

 

7. Dziecko musi wyrazić dobrowolną chęć wejścia do budynku przedszkola, zachowując odpowiedni 

dystans z pracownikami przedszkola. 

 

8. Na terenie szatni przedszkolnej dopuszczalne jest jednorazowe przebywanie 10 rodziców wraz z 

dzieckiem. 

 

9. Rodzice oczekujący przed budynkiem na wejście do przedszkola lub odbiór dziecka z przedszkola 

zobowiązani są zachować dystans społeczny. 

 

10. Po wejściu do budynku dziecko i rodzic mają mierzoną temperaturę ciała. W przypadku wskazań 

temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, pomoc nauczyciela zostawia dziecko pod opieką rodzica oraz 

informuje nauczyciela o zaistniałej sytuacji. Nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do przedszkola. 

Dziecko z widocznymi objawami chorobowymi również nie zostanie przyjęte do placówki. 

 

11. Pomoc nauczyciela sprawuje nadzór nad dzieckiem przebywającym w szatni oraz pomaga mu 

w czynnościach samoobsługowych – jeśli sytuacja tego wymaga, a następnie odprowadza je do sali,  

w której znajduje się nauczyciel. 

 

12. Dziecku odprowadzanemu do przedszkola rodzic powinien zapewnić odzież i obuwie umożliwiające 

samodzielne przebranie się w możliwie największym zakresie. 

 

13. W chwili przyjęcia dziecka do placówki rodzice dziecka zobowiązują się do pozostawania w stałym 

telefonicznym kontakcie z placówką (podając aktualny numer telefonu).  

 

 

III. Pobyt dziecka w przedszkolu 
 

1. Dziecko przebywa w przedszkolu w wyznaczonej sali pod opieką nauczycieli i pomocy nauczyciela  

z zachowaniem  przestrzegania reżimu sanitarnego. 
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2. W sali przedszkolnej dopuszcza się przebywanie jednorazowo maksymalnie 25 dzieci, nauczyciela oraz 

pomocy nauczyciela. 

 

3. W miarę możliwości, należy przestrzegać wśród dzieci zasad dystansu społecznego oraz unikać 

bezpośredniego kontaktu (np. całowania, przytulania). 

 

4. Dziecko zostanie zapoznane przez nauczycieli z obowiązującymi w przedszkolu środkami 

bezpieczeństwa w związku z epidemią wirusa COVID-19 oraz poddane instruktażowi mycia rąk. Zasady 

te będą od dziecka respektowane adekwatnie do wieku i możliwości oraz na bieżąco egzekwowane. 

 

5. Dziecko przychodzące do przedszkola powinno być zaopatrzone w przedmioty umożliwiające mu 

korzystanie z placówki przedszkolnej, tj. w kapcie oraz zapasowe ubrania zapakowane w szczelny 

woreczek. Placówka przedszkolna zapewnia dostęp do środków dezynfekujących oraz higienicznych 

(mydło, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, chusteczki jednorazowe).  

 

6. Dziecko nie powinno przynosić z domu żadnych zbędnych przedmiotów, zabawek, żywności ani 

napojów. 

 

7. Dziecko korzysta ze swobodnego dostępu do wody pitnej zgłaszając swoją potrzebę nauczycielowi. 

Nauczyciel podaje dziecku wodę.  

 

8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niepojących symptomów w stanie fizycznym dziecka: 

 nauczyciel niezwłocznie powiadamia o swoich obserwacjach dyrektora oraz rodziców; 

 zostanie ono niezwłocznie odizolowane w specjalnie wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu  

i będzie tam przebywać pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora do momentu przyjazdu 

rodzica. 

 

9. Sala przedszkolna, w której przebywają dzieci, powinna być wietrzona raz na godzinę.  

 

10. Z sali przedszkolnej zostaną usunięte przedmioty, które nie mogą zostać poddane dezynfekcji.  

 

11. W budynku utrzymywana jest czystość ciągów komunikacyjnych, dezynfekowane są powierzchnie 

dotykowe: klamki, włączniki światła, uchwyty. 

 

 

IV. Spożywanie posiłków 
 

1. Dzieci spożywają posiłki w salach, w których przebywają. 

 

2. Dzieci powinny mieć w salach swoje stałe miejsca.  

 

3. Przed każdym posiłkiem dzieci szczególnie staranie przestrzegają zasad higieny osobistej: mycia rąk.  

 

4. W sytuacji, gdy u dziecka zostaną zauważone niepokojące objawy stanu zdrowia dokonywany jest 

pomiar temperatura ciała.  

 

5. Po każdym posiłku blaty stolików oraz krzesełka są dezynfekowane, a naczynia wyparzane. 



4 
 

 

6. Po obiedzie następuje odpoczynek na leżakach, po czym są one dezynfekowane. 

 

 

V. Pobyt na świeżym powietrzu 
 

1. Dzieci mogą korzystać z przedszkolnego placu zabaw pod nadzorem nauczycieli oraz pomocy 

nauczyciela. 

 

2. Na placu zabaw dzieci korzystają jedynie z wyznaczonych urządzeń i sprzętów, które mogą zostać 

zdezynfekowane.  

 

3. Urządzenia na placu zabaw, z których korzystały dzieci, będą zdezynfekowane przed wejściem na plac 

zabaw kolejnej grupy. 

 

4. Podczas pobytu na świeżym powietrzu należy starać się zachować zasady bezpiecznego odstępu.  

 

5. Jednorazowo w szatni przedszkolnej przebywa jedna grupa dzieci przygotowująca się do wyjścia na 

plac zabaw lub kończąca korzystanie z niego. 

 

6. Każdy pobyt na świeżym powietrzu należy bezwzględnie zakończyć dokładną higieną rąk. 

 

VI. Odbieranie dziecka z przedszkola 
 

 

1. Odbierając dziecko, rodzic nie wchodzi do budynku przedszkola.  

 

2. Chcąc odebrać dziecko, rodzic dzwoni domofonem do wskazanej sali, w której przebywa dziecko,  

a następnie czeka przed wejściem do budynku. Osoba wyznaczona przez dyrektora nadzoruje drogę 

dziecka z sali przedszkolnej do szatni, a następnie do rodzica. 

 

3. Oczekując przed budynkiem przedszkola na przyjęcie dziecka rodzice są zobowiązani zachować 

bezpieczne odległości. 

 

4. Przedszkole prowadzi rejestr osób przyprowadzających i odbierających dzieci. 

 

 

 

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2020 r. 


