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Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka 

 w  związku z reżimem sanitarnym związanym ze stenem 

epidemicznym w kraju 

w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Dzieci Świata” 
 

I. Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 59), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz 

 z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 

poz. 69 ze zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

6. Wytyczne  Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 31 marca 2021r dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

II. Cel procedury 

 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci  

w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19. 

2. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są 

kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 

III. Przedmiot procedury 

 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie: 

• zasad  przyprowadzania i odbierania dzieci do placówki, 

• sprawdzenie stanu zdrowia dziecka. 

 

IV. Zakres procedury 

 

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków 

przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki. 
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V. Zasady ogólne 

 

1. Przedszkole czynne jest od 6:30 do 17:00. 

2. Do odwołania do przedszkola dziecko może być przyprowadzane i odbierane  

z przedszkola tylko przez jedną osobę dorosłą !!! 

3. Do przedszkola przyjmowane są wyłącznie dzieci ZDROWE !!! 

4. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby 

ZDROWE !!! 

5. Do przedszkola należy przyprowadzić dziecko do godz. 8:20 !!! 

6. Pracownik może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola jeśli zauważy 

jakiekolwiek oznaki infekcji. 

7. W razie wystąpienia u dziecka objawów infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki 

rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany najszybszą możliwą drogą i jest 

zobowiązany do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni 

zadbać o regularne czyszczenie / pranie / ew. dezynfekcję zabawki. 

 

VI. Ustalenie stanu zdrowia dziecka 

 

1. Rodzic/opiekun prawny we wrześniu każdego roku ma obowiązek wypełnić 

oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z opieki dla dziecka w placówce, 

oraz zobowiązać się do przestrzegania  obowiązujących w placówce zasad związanych 

z reżimem sanitarnym (Załącznik nr 1). 

2. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłosić pracownikowi wszelkie niepokojące go 

sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka. 

 

VII. Przyprowadzanie dziecka do placówki 

 

1. Zaleca się, aby rodzic/opiekun prawny zdezynfekował dłonie przed naciśnięciem 

domofonu preparatem dezynfekującym zamieszczonym na zewnątrz. 

2. Zaleca się, aby rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci do placówki zachowali 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich 

rodziców. 

3. Zaleca się, aby dzieci po przyjściu do placówki i przebraniu się w pierwszej kolejności 

myły ręce wodą z mydłem w wyznaczonej do tego łazience, znajdującej się przy 

szatni. 

4. Dziecko do drzwi sali odprowadzane jest przez rodzica/opiekuna prawnego. 

5. Rodzic/opiekun prawny nie może wchodzić do sal przedszkolnych ze względu na 

konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych i utrzymania czystości 

w placówce. 

6. Rodzic/opiekun prawny jak najszybciej opuszcza budynek przedszkola wyjściem 

ewakuacyjnym. 
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7. W przypadku pogorszenia się w naszym regionie sytuacji epidemiologicznej 

związanej ze wzrostem liczby zachorowań na Covid -19 zostanie wprowadzony 

obowiązek poruszania się po placówce w maseczce ochronnej zakrywającej nos i usta. 

 

VIII. Odbieranie dziecka z placówki 

 

1. Zaleca się aby rodzic/opiekun prawny zdezynfekował dłonie przed naciśnięciem 

domofonu preparatem dezynfekującym zamieszczonym na zewnątrz. 

2. Do godz. 14:30 rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zgłosić się do sekretariatu  

w celu wywołania dzieci. 

3. Zaleca się aby, rodzice i opiekunowie odbierający dzieci z placówki zachowali 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich 

rodziców 

4. Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem jak najszybciej opuszcza budynek 

przedszkola wyjściem ewakuacyjnym. 

5. W przypadku pogorszenia się w naszym regionie sytuacji epidemiologicznej 

związanej ze wzrostem liczby zachorowań na Covid -19 zostanie wprowadzony 

obowiązek poruszania się po placówce w maseczce ochronnej zakrywającej nos i usta. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Przedszkola. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy 

rodzice/opiekunowie prawni oraz pracownicy przedszkola. 

3. Za zapoznanie się rodziców/opiekunów prawnych wychowanków oraz pracowników  

z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Przedszkola. 

4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01.04.2022r. do odwołania przez Dyrektora 

Przedszkola. 
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Załącznik nr 1   

 

 

1. Oświadczam, iż jestem świadom / świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 

posłanie dziecka do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Dzieci Świata” 

 w Andrychowie  w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.  

2. Oświadczam, że zobowiązuję się  do przestrzegania obowiązujących w placówce  

zasad, związanych z reżimem sanitarnym, zawartych w następujących procedurach:  

a) Procedura bezpiecznej organizacji opieki  w Niepublicznym Przedszkolu 

Językowym „Dzieci Świata” w związku z reżimem sanitarnym związanym ze 

stanem epidemicznym w kraju. 

b) Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia 

epidemicznego w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Dzieci Świata”. 

c) Procedura postępowania na wypadek zakażenia COVID-19 w Niepublicznym 

Przedszkolu Językowym „Dzieci Świata” 

3. Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie 

mojego dziecka i naszych rodzin tj: 

a) mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 

środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do 

zakażenia Covid – 19, 

4. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę 

wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom 

zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

 

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, 

bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 

 

 

              ……………………………………………… 

      podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


