Załącznik nr 5
Procedura przyprowadzania dzieci do przedszkola od 1 września 2020 r. )*
(Budynek A; wejście od strony sekretariatu i sali gimnastycznej)
1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy
są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola.
2. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez Rodziców bądź inne osoby upoważnione
w godzinach od 6.00 do 8.00 w pełnych godzinach zegarowych tj. 6.00, 7.00 i 8.00 (zgodnie
z deklaracją rodziców). Zalecana jest punktualność w przyprowadzaniu/odbieraniu dzieci
do/z przedszkola. W oczekiwaniu na wejście do budynku zaleca się zachowanie między
oczekującymi odległości 1,5 metra.
Opis postępowania rodzica w budynku A:
Rodzic wchodzi z dzieckiem do budynku lub dziecko wchodzi samodzielnie (decyzja o wejściu
należy do rodzica/prawnego opiekuna dziecka, wejście od strony sekretariatu), osoba
dorosła po wejściu do budynku dezynfekuje ręce. Jeżeli dziecko nie posiada objawów
choroby, przed wejściem do sali myje ręce, rodzic wychodzi z przedszkola. Osoba
przyjmująca dziecko do przedszkola może dokonać pomiaru temperatury w przypadku
manifestowania przez dziecko złego samopoczucia, a także wystąpienia objawów choroby
zakaźnej (kaszel, katar). W przypadku temperatury ≥37ºC, osoba odpowiedzialna za pomiar
temperatury ponawia badanie, jeżeli wynik pomiaru powtórzył się dziecko nie zostaje
przyjęte do przedszkola, wraca z rodzicem do domu. (Opis dotyczy dzieci czteroletnich oraz
młodszych samodzielnie wchodzących do przedszkola). Osoba odpowiedzialna
za przyjmowanie dzieci sprawdza na liście obecności, godzinę ustaloną z rodzicami
i odnotowuje w karcie obecności jego przyjęcie. W przypadku, gdy dziecko nie jest zapisane
na daną godzinę rodzic zobowiązany jest poczekać, aż zostaną przyjęte dzieci zapisane do
przedszkola według ustalonej godziny przyjęcia. (Załącznik)
Opis postępowania w przypadku dzieci młodszych – nowo przyjętych do przedszkola:
W okresie adaptacyjnym dziecka, za zgodą Dyrektora, rodzice mogą wchodzić z dziećmi
do przestrzeni wspólnej przedszkola tj. hol, korytarz, szatnia z zachowaniem zasady
- 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi
1,5 m. Rodzic może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności tj.
 osłona ust i nosa,
 rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
 tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie
lub izolacji w warunkach domowych.
Dzienna liczba rodziców/ prawnych opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny
w przedszkolu jest ograniczona do niezbędnego minimum, wyznacznikiem jest możliwość
zachowania przez osoby dorosłe dystansu społecznego co najmniej 1,5 m w częściach
wspólnych budynku.
Osoba dorosła po wejściu do budynku dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki
jednorazowego użytku oraz zakrywa usta i nos maseczką.

Rodzic musi być zdrowy, zabezpieczony maseczką lub inną osłonę nosa i ust,
oraz utrzymywać dystans społeczny 1,5m, a po wejściu jest zobowiązany do dezynfekcji
rąk. Nie ma obowiązku noszenia maseczek przez dzieci w przedszkolu. Dziecko nie
dezynfekuje rąk.
3. Zaleca się mierzenie temperatury dzieci przyprowadzanych do przedszkola bezpośrednio
po wejściu termometrem bezdotykowym, za wcześniejszą pisemną zgodą rodzica/opiekuna
prawnego przez pracownika przedszkola przyjmującego dzieci do grup, tylko w przypadku
manifestowania przez dziecko złego samopoczucia lub przejawiającego objawy choroby
zakaźnej tj. kaszel, kichanie, katar.
4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę
na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – dziecko nie powinno przynosić swoich
zabawek, niepotrzebnych przedmiotów (z wyłączeniem dzieci z niepełnosprawnością –
Aneks do procedur; trzecia aktualizacja)
5. Do przedszkola uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia do przedszkola
dziecka z objawami takimi jak kaszel, kichanie, katar, ogólne złe samopoczucie,
z temperaturą ≥37ºC.
6)* Nauczyciel ma obowiązek przyjęcia dziecka z objawami – katar, kaszel, kichanie, jeżeli
objawy te występują u dziecka z powodu alergii. Tym samym nauczyciel podczas
pierwszego spotkania z rodzicami prosi (za zgodą rodzica) o informacje dotyczące stanu
zdrowia dziecka (alergie, choroby przewlekłe), mające objawy zbliżone do choroby
zakaźnej tj. katar, kaszel, kichanie. Wiedza ta pozwoli nauczycielowi bez obaw, przyjąć
dziecko do przedszkola.
7. Po zakończeniu przyjęcia dziecka do przedszkola miejsce, gdzie były przyprowadzane
dzieci, ciągi komunikacyjne (hol, korytarz, szatnie, klamki, drzwi, poręcze) oraz termometr
podlega dezynfekcji. Osoba odpowiedzialna za dezynfekcje odnotowuje wykonane
czynności w dziennej karcie mycia i dezynfekcji miejsca przyjmowania dzieci.

WAŻNE! Rodzic/ prawny opiekun może w każdej chwili zmienić godzinę przyprowadzania
i odbierania dziecka informując nauczycieli w grupie dziecka.

6)* doprecyzowano według potrzeb przedszkola, wynikające z sytuacji zdrowotnych dzieci i informacji
przekazanych przez rodziców.

)* czwarta aktualizacja na podstawie wytycznych GIS z 25 sierpnia 2020r.
Obowiązuje od 01.09.2020r.

Procedura przyprowadzania dzieci do przedszkola od 1 września 2020 r. )*
(Budynek C i D; wejście główne i boczne)
1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy
są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola.
2. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez Rodziców bądź inne osoby upoważnione
w godzinach od 6.00 do 8.00 w pełnych godzinach zegarowych tj. 6.00, 7.00 i 8.00 (zgodnie
z deklaracją rodziców). Zalecana jest punktualność w przyprowadzaniu/odbieraniu dzieci
do/z przedszkola. W oczekiwaniu na wejście do budynku zaleca się zachowanie między
oczekującymi odległości 1,5 metra.
Opis postępowania rodzica w budynku C i D:
Rodzic przyprowadza dziecko do przedszkola, oczekuje na przyjęcie dziecka przed
budynkiem w miejscu do tego wyznaczonym, w odległości 1,5m od innych rodziców. Dziecko
wchodzi samodzielnie do budynku. Osoba przyjmująca dziecko do przedszkola może
dokonać pomiaru temperatury w przypadku manifestowania przez dziecko złego
samopoczucia, a także wystąpienia objawów choroby zakaźnej (kaszel, katar). W przypadku
temperatury ≥37ºC, osoba odpowiedzialna za pomiar temperatury ponawia badanie, jeżeli
wynik pomiaru powtórzył się dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, wraca z rodzicem
do domu. Jeżeli dziecko nie posiada objawów choroby, przed wejściem do sali myje ręce
W momencie przyjęcia do przedszkola dziecko przechodzi pod opiekę nauczycieli
przypisanych do grupy według planu zajęć. (Opis dotyczy dzieci sześcioletnich
i pięcioletnich samodzielnie wchodzących do przedszkola). Osoba odpowiedzialna
za przyjmowanie dzieci sprawdza na liście obecności, godzinę ustaloną z rodzicami
i odnotowuje w karcie obecności jego przyjęcie. W przypadku, gdy dziecko nie jest zapisane
na daną godzinę rodzic zobowiązany jest poczekać, aż zostaną przyjęte dzieci zapisane
do przedszkola według ustalonej godziny przyjęcia. (Załącznik)
Opis postępowania w przypadku dzieci nowo przyjętych do przedszkola:
W okresie adaptacyjnym dziecka, rodzice mogą wchodzić z dzieckiem do przestrzeni
wspólnej przedszkola tj. hol, korytarz, szatnia z zachowaniem zasady - 1 rodzic
z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m. Rodzic
może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tj.
 osłona ust i nosa,
 rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
 tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie
lub izolacji w warunkach domowych.
Dzienna liczba rodziców/ prawnych opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny
w przedszkolu jest ograniczona do niezbędnego minimum, wyznacznikiem jest możliwość
zachowania przez osoby dorosłe dystansu społecznego co najmniej 1,5 m w częściach
wspólnych budynku.
Osoba dorosła po wejściu do budynku dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki
jednorazowego użytku oraz zakrywa usta i nos maseczką.
Rodzic musi być zdrowy, zabezpieczony maseczką lub inną osłonę nosa i ust,
oraz utrzymywać dystans społeczny 1,5m, a po wejściu jest zobowiązany do dezynfekcji

rąk. Nie ma obowiązku noszenia maseczek przez dzieci w przedszkolu. Dziecko nie
dezynfekuje rąk.
3. Zaleca się mierzenie temperatury dzieci przyprowadzanych do przedszkola bezpośrednio
po wejściu termometrem bezdotykowym, za wcześniejszą pisemną zgodą rodzica/opiekuna
prawnego przez pracownika przedszkola przyjmującego dzieci do grup, tylko w przypadku
manifestowania przez dziecko złego samopoczucia lub przejawiającego objawy choroby
zakaźnej tj. kaszel, kichanie, katar.
4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę
na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – dziecko nie powinno przynosić swoich
zabawek, niepotrzebnych przedmiotów (z wyłączeniem dzieci z niepełnosprawnością –
Aneks do procedur; trzecia aktualizacja)
5. Do przedszkola uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia do przedszkola
dziecka z objawami takimi jak kaszel, kichanie, katar, ogólne złe samopoczucie,
z temperaturą ≥37ºC.
6)* Nauczyciel ma obowiązek przyjęcia dziecka z objawami – katar, kaszel, kichanie, jeżeli
objawy te występują u dziecka z powodu alergii. Tym samym nauczyciel podczas
pierwszego spotkania z rodzicami prosi (za zgodą rodzica) o informacje dotyczące stanu
zdrowia dziecka (alergie, choroby przewlekłe), mające objawy zbliżone do choroby
zakaźnej tj. katar, kaszel, kichanie. Wiedza ta pozwoli nauczycielowi bez obaw, przyjąć
dziecko do przedszkola.
7. Po zakończeniu przyjęcia dziecka do przedszkola miejsce, gdzie były przyprowadzane
dzieci, ciągi komunikacyjne (hol, korytarz, szatnie, klamki, drzwi, poręcze) oraz termometr
podlega dezynfekcji. Osoba odpowiedzialna za dezynfekcje odnotowuje wykonane
czynności w dziennej karcie mycia i dezynfekcji miejsca przyjmowania dzieci.

WAŻNE! Rodzic/ prawny opiekun może w każdej chwili zmienić godzinę przyprowadzania
i odbierania dziecka informując nauczycieli w grupie dziecka.

6)* doprecyzowano według potrzeb przedszkola, wynikające z sytuacji zdrowotnych dzieci i informacji
przekazanych przez rodziców.

)* czwarta aktualizacja na podstawie wytycznych GIS z 25 sierpnia 2020r.
Obowiązuje od 01.09.2020r.

Załącznik

PRZYJMOWANIE DZIECI 1 września 2020 r. BUDYNEK A (wejście od strony sekretariatu)

GODZ. 6.00
Imię i nazwisko dziecka)*

GODZ. 7.00
Oddział

GODZ. 8.00)*

Nazwa grupy

Nr
sali

wychowawca

)*zaznacz właściwą godzinę (w każdym budynku powinny znajdować się 3 listy – na każdą godzinę
przyjmowania)
)* dane do tabeli wpisuje wychowawca grupy, następnie przekazuje wypełnione listy paniom
przyjmującym dzieci.

PRZYJMOWANIE DZIECI 1 września 2020 r. BUDYNEK A (wejście od strony Sali gimnas.)

GODZ. 6.00
Imię i nazwisko dziecka)*

GODZ. 7.00
Oddział

GODZ. 8.00)*

Nazwa grupy

Nr
sali

wychowawca

)*zaznacz właściwą godzinę (w każdym budynku powinny znajdować się 3 listy – na każdą godzinę
przyjmowania)
)* dane do tabeli wpisuje wychowawca grupy, następnie przekazuje wypełnione listy paniom
przyjmującym dzieci.

PRZYJMOWANIE DZIECI 1 września 2020 r.
BUDYNEK C (wejście główne/ wejście boczne)

GODZ. 6.00
Imię i nazwisko dziecka)*

GODZ. 7.00
Oddział

GODZ. 8.00)*

Nazwa grupy

Nr
sali

wychowawca

)*zaznacz właściwą godzinę (w każdym budynku powinny znajdować się 3 listy – na każdą godzinę
przyjmowania)
)* dane do tabeli wpisuje wychowawca grupy, następnie przekazuje wypełnione listy paniom
przyjmującym dzieci.

PRZYJMOWANIE DZIECI 1 września 2020 r.
BUDYNEK D (wejście główne/ wejście boczne)

GODZ. 6.00
Imię i nazwisko dziecka)*

GODZ. 7.00
Oddział

GODZ. 8.00)*

Nazwa grupy

Nr
sali

wychowawca

)*zaznacz właściwą godzinę (w każdym budynku powinny znajdować się 3 listy – na każdą godzinę
przyjmowania)
)* dane do tabeli wpisuje wychowawca grupy, następnie przekazuje wypełnione listy paniom
przyjmującym dzieci.

ODBIERANIE DZIECI od 1 września 2020 r.
BUDYNEK C (wejście boczne od strony boiska)
GODZ. 13.00 GODZ. 14.00 GODZ. 15.00 GODZ.16.00 GODZ.17.00 GODZ.18.00)*
Imię i nazwisko dziecka)*

Oddział

Nazwa grupy

Nr
sali

wychowawca

)*zaznacz właściwą godzinę (w każdym budynku powinny znajdować się 3 listy – na każdą godzinę
przyjmowania)
)* dane do tabeli wpisuje wychowawca grupy, następnie przekazuje wypełnione listy paniom
przyjmującym dzieci.

