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Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka oraz przebywania rodziców 

(opiekunów prawnych) w trakcie trwania pandemii COVID-19 

na terenie Samorządowego Przedszkola Nr 66 w Krakowie. 

 

Cel procedury:  

 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania podczas przyprowadzania i 

odbierania dzieci z przedszkola dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia rodziców 

(opiekunów prawnych) osób upoważnionych i dzieci objętych opieką w Samorządowym 

Przedszkolu Nr 66 w Krakowie, w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19 oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w przedszkolu 

w tym czasie.  

 

Zakres procedury: 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) upoważnionych 

osób, przyprowadzających i odbierających dziecko z przedszkola oraz pracowników 

Samorządowego Przedszkola nr 66 w Krakowie, świadczących pracę na terenie przedszkola 

w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.  

 

Zasady postępowania w trakcie przyprowadzania dziecka i odbierania dziecka z przedszkola: 

I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola 

1. Do przedszkola rodzic (opiekun prawny), osoba upoważniona może przyprowadzić 

wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, w tym sugerujących chorobę 

zakaźną.  

2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

3.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są dopilnować, aby dziecko nie wnosiło do 

przedszkola jakichkolwiek przedmiotów (zabawek, plecaków (z wyjątkiem grup III i IV 

w dniu zajęć na Tauron Arenie), napojów, żywności itp.) 

5. Osoby przyprowadzające dziecko z przedszkola, oczekują przed przedszkolem. 

6. Do przedszkola wchodzi wyłącznie dziecko odbierane przez wyznaczonego 

pracownika, który udaje się z dzieckiem do szatni, przebiera go i odprowadza do 

wyznaczonej sali zajęć, pod opiekę nauczyciela 

7. .Jeżeli w ciągu dnia wystąpią u dziecka niepokojące objawy choroby, zostanie  

ono odizolowane i rodzice (opiekunowie prawni) zostaną niezwłocznie powiadomieni 

w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

8. Po wejściu na salę zajęć dziecko udaje się do łazienki w celu dezynfekcji rąk – umycie 

wodą i mydłem. 
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II. Odbieranie dzieci z przedszkola 

1. Podczas odbierania dziecka z przedszkola obowiązują takie same zasady podczas 

przyprowadzania dziecka. 

2. Odbieranie dzieci odbywa się od godziny 1400. 

3. Rodzic (opiekun prawny) oczekuje na dziecko przed wejściem do przedszkola. 

4. Pracownik odbiera dziecko z sali, udaje się z nim do szatni, przebiera go i oddaje 

pod opiekę rodzica (opiekuna prawnego). 

III. Inne postanowienia 

1. Wszelkie sprawy wymagające kontaktu z sekretariatem lub dyrektorem 

przedszkola, załatwiane są w dalszym ciągu poprzez kontakt e-mailowy 

i telefoniczny. 

2. Rodzice (opiekunowie prawni), osoby upoważnione przyprowadzające 

i odbierające dziecko objęte opieką w przedszkolu oraz pracownicy wykonujący 

pracę na terenie przedszkola w trakcie trwania pandemii zobowiązani są 

do bezwzględnego przestrzegania zasad zawartych w niniejszej procedurze. 


