
Załącznik nr 4 do zarządzenia dyrektora 

Nr 9/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.   

  

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI  DO I Z 

ZESPOŁU PRZEDSZKOLI NR 1 W POZNANIU 

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2021 R.  

 

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 

2. Dziecko powinno być przyprowadzone i odbierane przez zdrowych 

rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnioną przez nich osobę, 

zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Tylko  opiekun bez objawów 

infekcji  lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich 

obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej może przyprowadzać/ 

odbierać dziecko z przedszkola. 

 

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z 

przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców. 

 

 

4. Osoba dorosła przyprowadza/ odbiera dziecko z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności – zasłonięte usta, nos; dezynfekcja dłoni płynem 

odkażającym znajdującym się przy wejściu do przedszkola.  

 

5. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce. Rodzice dzieci 

nie wchodzą z nimi do części wspólnych przedszkola 

 

 

6. Osoba dorosła przyprowadzająca/ odbierająca dziecko, doprowadza lub 

oczekuje na dziecko przy drzwiach głównych przedszkola skąd dziecko jest 

odbierane lub przyprowadzane do rodzica, przez wyznaczonego, 

dyżurującego pracownika przedszkola. Przy przyprowadzaniu dziecka 

rodzic zobowiązany jest poczekać aż pracownik przedszkola dokona 

pomiaru temperatury u dziecka potwierdzając tym samym, że dziecko jest 

przyjęte tego dnia do przedszkola.  

Przyjmuje się zasadę jeden rodzic-jedno dziecko przy drzwiach.   



W przypadku gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, kolejna osoba chcąca  

przekazać/odebrać dziecko zobowiązana jest do zachowania zasad 

dystansu społecznego i oczekiwania przed budynkiem przedszkola   

w odległości min. 1,5 m.  Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk). 

 

7. Chcąc odebrać dziecko z przedszkola, rodzic dzwoni na dzwonek 

przedszkolny i czeka, aż dziecko ubrane już w szatni, zostanie 

przyprowadzone prze pracownika do drzwi wejściowych, do rodzica. 

Pracownik przedszkola kontroluje, czy rodzic fizycznie przejął dziecko pod 

swoją opiekę.  

Przy drzwiach może znajdować się jedna osoba dorosła. Pozostali rodzice 

oczekują przed budynkiem przedszkola, zachowując dystans społeczny 

min. 1,5m odległości.  

 

8. Zdrowe dziecko, po dokonaniu pomiaru temperatury przez wyznaczonego- 

dyżurującego pracownika przedszkola (przy użyciu termometru 

bezdotykowego) jest odbierane od rodzica i wprowadzane do dalszej część 

szatni, gdzie (w miarę możliwości samodzielnie się rozbiera), następnie 

zostanie odprowadzone do przypisanej grupy.  

 

9. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej oraz gdy nie został na nie nałożony obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej. 

 

10. Wprowadza się  zakaz przynoszenia z domu niepotrzebnych przedmiotów 

przez dziecko, w tym zabawek pluszowych itp. Zobowiązuje się rodziców 

do przestrzegania tej zasady.  

 

11. Dziecko nie zabiera do domu żadnych swoich prac, materiałów – wytwory 

będą przechowywane w teczkach na terenie przedszkola. 


