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            Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2020 
                                                                                                         Dyrektora Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Skierniewicach z dnia 18.05.2020 r. 
 

Procedura przyprowadzania, pobytu i odbierania dzieci z przedszkola, w związku z koniecznością 
stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju             

(w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19)  

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu  oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. 
poz. 1239 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019r. poz.59 oraz 2020r. poz. 322, 374, 
576) 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019r.poz.1148) 
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 
niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz.69 ze zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 410 z późn. zm.) w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
- Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3  
- Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej  
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli 
Cel procedury 

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i pracowników przedszkola, 
zmniejszających ryzyko zakażenia i zachorowania na COVID-19. 
Zakres Procedury 
Niniejszy dokument reguluje zasady przyprowadzania, pobytu i odbierania dzieci z przedszkola, w czasie 
trwania zagrożenia epidemicznego. 
Osoby podlegające procedurze 
Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są dzieci, rodzice, nauczyciele, wszyscy pracownicy 
Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Skierniewicach 
Opis procedury: 
Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego: 
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. 
2. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola ma obowiązek zmierzenia temperatury, dziecko               
z temperaturą powyżej 37 stopni Celujesza, nie może być przyprowadzone do przedszkola. 
3. Ma obowiązek dopilnować, żeby dziecko nie zabierało do przedszkola z domu zbędnych przedmiotów. 
4. Nie posyła do przedszkola dziecka, jeżeli, któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub 
pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym. 
5. Po przebytej chorobie rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do dostarczenia do przedszkola 
oświadczenia potwierdzającego stan zdrowia dziecka umożliwia powrót do przedszkola. 
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6. Każdorazowo odbieranie telefonów podanych do szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami 
prawnymi. 
7. Czasowo zostają zamknięte dla rodziców/ opiekunów prawnych oraz osób trzecich place zabaw przy 
przedszkolu. 
Przyprowadzanie dziecka do przedszkola:  
1. Czasowo rodzice/prawni opiekunowie/ osoby przyprowadzające dziecko  mają zakaz wstępu na teren 
budynku przedszkola, poza miejsca wyznaczone. 
2. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym 
pozostać w placówce. (Zaleca się, aby ta osoba, która przyprowadziła również odebrała dziecko). 
3. Rodzice/prawni opiekunowie/ osoby upoważnione do odbioru dziecka oczekują w kolejce przed 
budynkiem przedszkola, zachowując bezpieczną odległość od siebie minimum 2 metry. W szatni 
jednocześnie może przebywać 2 rodziców/opiekunów prawnych z dziećmi. 
4. Rodzice/prawni opiekunowie/ osoby upoważnione przyprowadzające dzieci muszą mieć maseczkę              
i rękawiczki. 
5. Przyprowadzanie dziecka do placówki wyłącznie w wyznaczonych godzinach, po godz. 8/30 placówka 
zostaje zamknięta i nie ma możliwości pozostawienia dziecka.  
6. Dziecko pod nadzorem rodzica/opiekuna przechodzi do szatni, przebiera się i przez wyznaczonego 
pracownika jest przyprowadzone do wyznaczonej i stałej sali grupy, w której przebywa, w czasie pobytu w 
przedszkolu. 
Pobyt dziecka w przedszkolu:  
1. W miarę możliwości z jedną grupą dzieci pracują ci sami opiekunowie. 
2. Minimalna przestrzeń na dziecko i opiekunów w sali nie może być mniejsza, niż 4 m kw. 
3. Nauczyciel wyjaśnienia dzieciom zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu. 
4. Z  sali usunięte są przedmioty i sprzęty których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.  
5. Po wejściu do sali przedszkolnej każde dziecko przechodzi do łazienki i myje ręce. 
6. Sala, w której przebywa dziecko jest systematycznie wietrzona co najmniej raz na godzinę, dziecko 

uczestniczy w gimnastyce ogólnorozwojowej. 
7. Nauczyciel adaptuje formy prowadzenia zajęć z dziećmi i ich treści do sytuacji.  
8. Dziecko korzysta z dystrybutorów wody tylko pod nadzorem nauczyciela. 
9. Dziecko podczas pobytu w przedszkolu korzysta z zabaw na świeżym powietrzu, jedna grupa przebywa 

w wyznaczonym miejscu i w wyznaczonym czasie. 
10. Nie organizowane są wyjścia poza teren przedszkola. 
11. W przypadku manifestowania przez dziecko objawów chorobowych zostanie odizolowane                        

w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. 
12. Postępowanie w przypadku odizolowania zgodnie z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia 

zarażenia koronawirusem lub zachorowania  na COVID 19 w przedszkolu.  
Odbieranie dziecka z przedszkola 
1. Rodzice/prawni opiekunowie/ osoby upoważnione do odbioru dziecka oczekują w kolejce przed 

budynkiem przedszkola, zachowując bezpieczną odległość od siebie minimum 2 metry. W szatni 
jednocześnie może przebywać 2 rodziców/opiekunów prawnych z dziećmi. 
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2. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione odbierające dzieci muszą mieć maseczkę                      
i rękawiczki. 

3. Osobami upoważnionymi do odbioru nie mogą być osoby powyżej 60 roku życia.  
 
Postanowienia końcowe 
1. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich pracowników przedszkola. 
2. Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej.  
3. Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 18.05.2020 r. 
 

         ………………………………………                                        

Podpis dyrektora 


