
                                                  PROCEDURA                                          Załącznik nr 3 

bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci  

obowiązująca w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 ”Tarchominek”  

w Warszawie w okresie pandemii koronawirusa 

 
1. Do przedszkola przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych  

/nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie 

lub w izolacji/.  

2. Dziecko do przedszkola przyprowadza i z przedszkola odbiera jedna osoba. Pozostałe osoby oczekują 

poza przedszkolem. 

3. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z przedszkola musi być wyposażona w indywidualne 

środki ochrony osobistej takie jak: maseczka lub przyłbica.                . 

4. Drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte w ciągu całego dnia ( rodzice nie używają 

kodów wejściowych), rodzice używają dzwonka. Dzieci powinny być przyprowadzane do 

przedszkola  

do godz. 8.30, po tej godzinie przedszkole zostaje zamknięte w celu przeprowadzenia dezynfekcji 

szatni i głównego ciągu komunikacyjnego. 

5. Możliwe jest wejście tylko i wyłącznie do części wspólnej przedszkola (szatnie). Rodzice dzieci 3-

letnich odprowadzają dzieci do wyznaczonej linii. 

6. Po wejściu do przedsionka przedszkola opiekun/rodzic zobligowany jest do dezynfekcji rąk (według 

instrukcji) płynem zapewnionym przez przedszkole, znajdującym się przy drzwiach wejściowych. 

7. Rodzic/opiekun przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi przedszkola, który przekazuje je 

nauczycielowi odpowiedniego oddziału. 

8. Rodzic/opiekun  nie pozostawia na terenie przedszkola żadnych zużytych środków ochrony osobistej  

( np. maseczek, rękawiczek) 

9. Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek, picia, jedzenia, słodyczy! 

Możliwe jest jedynie przyniesienie rzeczy osobistych dziecka takich jak kapcie, zapasowe ubrania, 

które pozostają w szatni. Zapis ten nie dotyczy dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

10. Zapasowe ubrania powinny być wcześniej uprane, uprasowane i umieszczone w plastikowym 

woreczku. 

11. W czasie funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym dziecko może spożywać tylko produkty 

i potrawy przygotowane w przedszkolu. 

12. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dostarczenie gotowych posiłków w jednorazowych 

pojemnikach lub woreczkach  śniadaniowych. 

13.  Możliwa jest również dieta eliminacyjna. 

14. Dziecko na terenie przedszkola nie ma obowiązku noszenia maseczki. Jeśli rodzic wyrazi życzenie, 

aby dziecko nosiło maseczkę  musi ja dziecku zapewnić. 



15. Osoba odbierająca dziecko zgłasza ten fakt nauczycielowi poprzez pracownika znajdującego się przy 

drzwiach wejściowych przedszkola. Następnie rodzic czeka  na dziecko w szatni. Nie wchodzi do 

wnętrza przedszkola. 

16. Dziecko jest przyprowadzone do rodzica/opiekuna przez pracownika grupy i po sprawdzeniu czy 

rodzic/opiekun jest upoważniony do odbioru, przekazane pod jego opiekę. 

17. Każda osoba odbierająca dziecko z przedszkola musi okazać dokument tożsamości ze zdjęciem na 

każdorazowe żądanie pracownika przedszkola. 

18. Po odebraniu dziecka należy bezzwłocznie opuścić budynek  przedszkola. Zabronione jest 

wchodzenie na teren ogrodu przedszkolnego. 

19. Kontakt rodzica z nauczycielem możliwy jest poprzez ustalone w danym oddziale kanały 

komunikacyjne takie jak, np.: komunikator iprzedszkole, telefon do sekretariatu przedszkola. 

 

 

 


