
Regulamin przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola 

 

1. Do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych, 

np. kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała. 

2. Po wejściu do budynku przedszkola, w obecności rodzica, dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym 

termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola. 

3. Każdy rodzic deklarujący przyjście dziecka do przedszkola zobowiązany jest do dostarczenia zgody 

na pomiar temperatury dziecka.  

4. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są przez osoby zdrowe. 

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola.  

6. Podczas drogi do i z przedszkola każdy rodzic powinien mieć założoną indywidualną osłonę na usta i nos, 

a przy wchodzeniu do budynku także jednorazowe rękawiczki. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy 

też dzieci, które ukończyły 4. rok życia. 

7. Rodzice mogą wchodzić do budynku ze swoim dzieckiem pojedynczo (1 rodzic, 1 dziecko). 

8. Osoby przyprowadzające dzieci do przedszkola lub odbierające je, są zobowiązane do przemieszczania się 

wyłącznie wyznaczonymi drogami. 

9. Przy wejściu do budynku każda osoba dorosła ma obowiązek zdezynfekować ręce, zgodnie z instrukcją, 

za pomocą umieszczonego w dozowniku płynu do dezynfekcji. 

10. Dzieci nie mogą przynosić z domu do przedszkola żadnych przedmiotów ani zabawek. 

11. Rodzic/opiekun odprowadza dziecko do wyznaczonej strefy w budynku przedszkola, gdzie dziecko 

odbierane jest przez pracownika placówki.  

12. Pracownik pomaga dziecku przebrać się w szatni, dba, aby dziecko umyło ręce, a następnie odprowadza 

je do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia. 

13. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dopilnuje, by dzieci z różnych grup nie stykały się 

ze sobą. 

14. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia 

i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. 

15. Opuszczając placówkę, dziecko odprowadzane jest przez pracownika przedszkola do rodzica/opiekuna 

prawnego/osoby upoważnionej, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.  

16. Przy przyjmowaniu i odbieraniu dzieci rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zachowania dystansu 

społecznego min. 2 m. 

Informacje organizacyjne 

1. Rodzice z dziećmi wchodzą do budynku przedszkola od strony wewnętrznego parkingu. 

2. Parking wewnętrzny jest aktualnie niedostępny dla pracowników i rodziców dzieci. Zalecamy 

rodzicom pozostawianie samochodu od strony ulicy Strzelców. 

3. Nie ma możliwości samodzielnego korzystania z elektronicznego systemu rejestrowania godzin 

pobytu dziecka w przedszkolu, kartę należy przekazać pracownikowi odbierającemu dziecko, 

który zarejestruje pobyt. 


