
                                                      
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2  

im. świętego Mikołaja w Sułkowicach 

 
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA 

w czasie zagrożenia epidemicznego COVID – 19 w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. 

św. Mikołaja w Sułkowicach 

 

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 2020 r. poz. 374);  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 6. Wytyczne MEN, GIS i MZ  

 

 

 

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i Organu Prowadzącego do Przedszkola  

w pierwszej kolejności mają być przyjęte dzieci:  

1. Pracowników służby zdrowia.  

2. Pracowników służb mundurowych.  

3. Pracowników handlu.  

4. Pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.  

5. Rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (oboje rodzice 

pracujący).  

 

Cel procedury:  

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

trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.  

2. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób jakie przebywają w 

placówce.  

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

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz 

nauczycielami Przedszkola.  

 

Przedmiot procedury:  

1. Określenie zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.  

2. Sprawdzanie stanu zdrowia dziecka podczas pobytu w placówce.  

 

Zakres procedury:  

Zakres stosowania dotyczy wszystkich wychowanków przedszkola, pracowników przedszkola 

a także rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola.  



Ustalenie stanu zdrowia dziecka:  

1. Rodzic/prawny opiekun przed przyprowadzeniem dziecka do placówki pierwszego dnia 

wypełnia: 

 

a) dane do natychmiastowego kontaktu z rodzicem/opiekunem dziecka  

      (załącznik 1) 

b) oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z opieki dla dziecka  

     w placówce (załącznik 1) 

c) ankietę o stanie zdrowia dziecka i jego otoczenia (załącznik 1)  

d) zgodę na codzienny pomiar temperatury dziecka (załącznik 2) 

e) zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującej procedury postępowania  

    w czasie zagrożenia epidemicznego COVID – 19 w Przedszkolu  Samorządowym nr 2 im. 

św. Mikołaja w Sułkowicach (część dotycząca rodziców – Załącznik nr 3) 

 

2. Dziecko każdorazowo przed odebraniem przez pracownika placówki ma 

     mierzoną temperaturę ciała.  

 

3. Rodzic/prawny opiekun zgłasza osobie odbierającej  wszelkie niepokojące go 

    sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka  

 

 

 

Przyprowadzanie dziecka do Przedszkola:  

1. Do Przedszkola dziecko przychodzi tylko i wyłącznie ze stałym opiekunem wyznaczonym 

przez rodzica. 

2. Czasowo zawiesza się ważność złożonych w Przedszkolu Upoważnień odbioru dziecka. 

3.Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzone wyłącznie przez osoby zdrowe.  

4. Dziecko przychodzi do przedszkola w indywidualnej maseczce, którą zdejmuje w szatni, 

natomiast rodzic/prawny opiekun, jeżeli jest konieczność wejścia do budynku, przez cały pobyt 

ma założoną maseczkę na twarzy i rękawiczki jednorazowe.  

5. Rodzice przyprowadzający do przedszkola dziecko lub odbierający dziecko z przedszkola nie 
mogą wchodzić do budynku.. Dzwonią domofonem po  czym pracownik mierzy temperaturę 
dziecka i jeżeli temperatura nie przekracza 37,5 stopni Celsjusza - odbiera je od rodzica. 
Pomaga przebrać się w szatni i odprowadza na salę. 
6. Zobowiązuje się rodzica/prawnego opiekuna do utrzymywania co najmniej 2 metrowych 

odległości od innych osób, w tym pracownika przedszkola.  

7. Należy unikać odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia. 

 

 

Odbieranie dziecka z Przedszkola:  

1. Rodzic/prawny opiekun powiadamia domofonem o przybyciu do placówki, celem odbioru 

dziecka.  

2. Rodzic/prawny opiekun oczekuje na dziecko przed wejściem do budynku. Wyznaczony 

pracownik pomaga dziecku w ubraniu się po czym przekazuje dziecko rodzicom/prawnym 

opiekunom 

3. W razie, gdy u dziecka zostaną zaobserwowane niepokojące objawy chorobowe obowiązuje 

Procedura w przypadku wystąpienia objawów COVID – 19 lub wystąpienia jakichkolwiek 

objawów złego samopoczucia dziecka (gorączka, ból zęba, ból ucha, biegunka, wysypka) i 

rodzic/prawny opiekun niezwłocznie odbiera dziecko, zgodnie z procedurą.  



4. Z Przedszkola dziecko odbiera tylko i wyłącznie rodzic/prawny opiekun wyznaczony przez 

rodzica. 

 

Postanowienia końcowe:  

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

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy rodzice/prawni 

opiekunowie dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 2 im. św. Mikołaja w 

Sułkowicach.  

3. Do przestrzegania postanowień procedury zobowiązani są wszyscy  pracownicy Przedszkola 

Samorządowego nr 2 im. św. Mikołaja w Sułkowicach. 

4. Za zapoznanie z treścią procedury rodziców/prawnych opiekunów oraz pracowników 

Przedszkola odpowiedzialny jest Dyrektor.  

5. Niniejsza procedura obowiązuje od 11 maja 2020 r. do odwołania przez Dyrektora 

Przedszkola Samorządowego nr 2, im św. Mikołaja w Sułkowicach. 

6. Tekst procedury zostaje opublikowany na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego 

nr 2, im. św. Mikołaja w Sułkowicach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1. 

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

Nr telefonu do natychmiastowego kontaktu z rodzicem/opiekunem 

………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko wyznaczonego opiekuna, który będzie przyprowadzał i odbierał 

dziecko………………………………………………………………………….  

Numer telefonu do opiekuna, stopień pokrewieństwa oraz nr dowodu 

…………………………………………………………………………………  

 

 

Szanowni Państwo!  

Powrót Państwa dziecka do Przedszkola obciążony jest zwiększoną emisją czynników 

wywołujących możliwość zakażenia COVID – 19, zarówno  

u dziecka, rodziców/prawnych opiekunów, domowników jak i pracowników Przedszkola.  

Biorę pełną odpowiedzialność za podjętą decyzje związaną z wysłaniem dziecka do 

przedszkola (nadal istnieje  realne zagrożenie zakażeniem COVID-19 zarówno u dziecka, jego 

rodziców, bądź opiekunów). 

..............………………………… 

                                                                                          (podpis Rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

 

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w trosce  

o bezpieczeństwo Państwa, Waszych dzieci i personelu przedszkola prosimy  

o szczere odpowiedzi na poniższe pytania:  

 

Proszę zaznaczyć odpowiedź zgodnie z prawdą:  

1. Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko/ktoś  

z domowników za granicą?  

                                   TAK                        NIE  

2. Czy Pan/Pani//dziecko/ktoś z domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni był/lub jest obecnie 

objęty kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym?  

                                      TAK                      NIE  

3. Czy obecnie występują u dziecka objawy infekcji (gorączka, katar, kaszel, biegunka, 

duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu, inne nietypowe objawy)? 

                                         TAK                  NIE  

4. Czy obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni występowały objawy infekcji u kogoś z 

domowników?  

                                          TAK                 NIE  

5. Czy Pan/Pani/dziecko/ktoś z domowników miał kontakt z osobą zakażoną wirusem COVID 

-19? 

                                         TAK                NIE 

..............………………………… 

                                                                                          (podpis Rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

Załącznik 2 



 

 

ZGODA RODZICA NA CODZIENNY POMIAR TEMPERATURY U 

DZIECKA  

 

Ja…………………………………………………...(imię i nazwisko rodzica) 

niżej podpisany  

           Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego 

dziecka: 

…………………………………………………......................(imię i nazwisko 

dziecka)  

podczas wejścia do przedszkola Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. 

świętego Mikołaja w Sułkowicach 

 

                                                                                  

…………………………………….. 

                                                                                                 (podpis rodzica)    

*Pomiaru temperatury będzie dokonywał wychowawca lub opiekun do tego 

wyznaczony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3 



 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  NR 2  

IM. ŚW. MIKOŁAJA W SUŁKOWICACH                                                                                                                                                                                             

W ZWIĄZKU Z POWROTEM DZIECI DO PLACÓWKI OD W CZASIE PANDENII 

W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa liczebność 

oddziałów może zostać ograniczona. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce. 

Pierwszeństwo w uczęszczaniu będą miały dzieci rodziców, którzy nie mogą zapewnić dziecku 

opieki ze względu na wykonywanie pracy oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, 

służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących 

zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.                                                                                                                                                                         

Zasady dla rodziców obowiązujące w placówce:  
1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, będę przekazywać 

dyrektorowi  istotne informacje o stanie zdrowia dziecka i jego otoczenia. 

2. Zaopatrzę swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust 

podczas drogi do i z placówki.  

3.Będę przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (kataru, 

kaszlu, podwyższonej temperatury).  

 4. Nie będę posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać w domu 

oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.  

5. Wyjaśnię dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, 

pluszaków czy zabawek (małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek,  itp.)   

6. Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że 

powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać 

ręki na powitanie. Przypomnę dziecku by nie przytulało innych dzieci.  

7. Zwrócę uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

8. Codziennie rano przed wyjściem do przedszkola będę dokonywać pomiaru temperatury 

dziecka. 

9. Postaram się by dziecko przyprowadzał i odbierał stały opiekun- unikając w ten sposób dużej 

rotacji osób postronnych. 

10. Przyjmuję do informacji, iż  dziecko nie będzie uczęszczało na spacery poza teren 

przedszkola.  

11. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą obowiązkowo być w 

maseczkach, zasłaniających usta i noc i muszą dezynfekować swoje i dziecka ręce przy wejściu 

do przedszkola. 

12. Rodzice przyprowadzający lub odprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązani są 

zachować w stosunku  do pracowników przedszkola i innych rodziców dystans społeczny 

wynoszący minimum 2 metry. 

13. Rodzice przyprowadzający do przedszkola dziecko lub odbierający dziecko z przedszkola 

nie mogą wchodzić do budynku.. Dzwonią domofonem po  czym pracownik mierzy 

temperaturę dziecka i jeżeli temperatura nie przekracza 37,5 stopni Celsjusza - odbiera je od 

rodzica. Pomaga przebrać się w szatni i odprowadza na salę. 

14. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 oraz jakiegokolwiek złego 

samopoczucia dziecka (gorączka, ból zęba, ból ucha, biegunka, wysypka)  wyrażam zgodę na 

podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego 

przeznaczonej pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora).  W związku z tym zobowiązuje 

się do podania mojego numeru do natychmiastowego kontaktu w celu poinformowania o stanie 

zdrowia dziecka przez wychowawcę i odbiorze dziecka do 1 h od zgłoszenia. 



 Ponadto chcemy poinformować, iż w placówce będą obowiązywały zasady sanitarne 

obejmujące codzienną dezynfekcję, ograniczenie liczebności grup przedszkolnych (12-

14 dzieci w sali) oraz przestrzeganie zasad higieny. 

 Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek (wg. 

Zaleceń Ministerstwa Zdrowia by zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa dzieci 

będą często myć ręce wodą z mydłem). 

15. W razie nieobecności dziecka w przedszkolu zobowiązuje się zgłosić  powód jego 

nieobecności. 

16. Należy unikać odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.  

Przyprowadzając dziecko do przedszkola jako rodzic zobowiązuje się do przestrzegania 

powyższego regulaminu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                             

……………………………….. 

 

                                                                                                                           (podpis rodzica) 

 

https://www.facebook.com/gmina.debewielkie/photos/a.1426802240942802/2687808644842149/?type=3&eid=ARDkfV8Ur6FbsyU0p4OOylptUEBJURBl6QH5LvcrmlZ-jHZoV1UFT4uJUIBhDIFDjKYunrNvz3r7zgud&__xts__%5B0%5D=68.ARDX9jPorcIm3A0xW4VAHkZsZUbz8xVWWZNahqXbA3nccT3XbwMoZE1UvShFDc5M1fjgGfd2Jrtp0LP7UVe5c9I5nEtw_i43lLLgulWf3h73MmJMEvv_rME4CeDtD7yeEXXX8pBSTX4fNEnVCR0tr6A4u7KR0VnDKkvAHKUUg2coUHYxHmucd4aiDkUHmeMCNt-jVnB8OLmYvn1W6FcHjxaZj2kY0bBf6CM-kVSYQU1VHK4ZO4VGeyOgS7UTZA0JXqHv5RfNUU3cE-vBxVmA5bya2zwtXvO8SYmq7Fw3HH0GSg0eSRxPEXSQuIjBfT53DB-jii3HeHsUi9gxPm39ow-KPJQyu9JTJolYL8lCKEY_9dyyY1_l0itfwA&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/gmina.debewielkie/photos/a.1426802240942802/2687808644842149/?type=3&eid=ARDkfV8Ur6FbsyU0p4OOylptUEBJURBl6QH5LvcrmlZ-jHZoV1UFT4uJUIBhDIFDjKYunrNvz3r7zgud&__xts__%5B0%5D=68.ARDX9jPorcIm3A0xW4VAHkZsZUbz8xVWWZNahqXbA3nccT3XbwMoZE1UvShFDc5M1fjgGfd2Jrtp0LP7UVe5c9I5nEtw_i43lLLgulWf3h73MmJMEvv_rME4CeDtD7yeEXXX8pBSTX4fNEnVCR0tr6A4u7KR0VnDKkvAHKUUg2coUHYxHmucd4aiDkUHmeMCNt-jVnB8OLmYvn1W6FcHjxaZj2kY0bBf6CM-kVSYQU1VHK4ZO4VGeyOgS7UTZA0JXqHv5RfNUU3cE-vBxVmA5bya2zwtXvO8SYmq7Fw3HH0GSg0eSRxPEXSQuIjBfT53DB-jii3HeHsUi9gxPm39ow-KPJQyu9JTJolYL8lCKEY_9dyyY1_l0itfwA&__tn__=EHH-R

