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Zasady przyprowadzania, odbioru i przebywania dzieci w placówce 

 

1. Pierwszeństwo w dostępie do opieki w przedszkolach powinny uzyskać dzieci 

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu  

i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. Opiekunowie i rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły mają zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min. 2 m. 

3. Rodzice doprowadzają dzieci do wyznaczonego przez dyrektora wejścia do szkoły 

znajdującego się naprzeciwko furtki wejściowej, pierwsze drzwi do budynku szkoły. 

4. Przed wejściem do budynku szkoły znajduje się płyn dezynfekujący. 

Rodzice/opiekunowie obligatoryjnie dezynfekują ręce, zakładają  rękawiczki ochronne  

i zakrywają usta i nos. 

5. Rodzice przebywają tylko w przestrzeni wspólnej z zachowaniem zasady: 1 rodzic  

z dzieckiem na 1,5 m2. Nie wchodzą i nie przemieszczają się po terenie szkoły. Po 

wejściu dziecka na teren szkoły opiekę nad nim przejmuje nauczyciel. Ubranie 

wierzchnie oraz obuwie dzieci pozostawiają w podpisanym worku na wieszaku. 

6. Oddziały przedszkolne są wyposażone w bezdotykowy termometr, by w razie 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych zmierzyć dziecku temperaturę. 

7. W wejściu do szkoły w obecności rodzica pielęgniarka szkolna mierzy dziecku 

temperaturę ciała. Następnie monitoruje dwukrotnie w ciągu dnia, jej wysokość 

podczas sprawowania opieki na terenie szkoły.  

8. Do szkoły może uczęszczać tylko zdrowe dziecko bez objawów chorobowych. 

Dodatkowo nie wolno przyprowadzać dzieci, które mieszkają w jednym domu  

z osobami przebywającymi w kwarantannie lub izolacji. 

9. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 



10. Szkoła zapewnia trzy posiłki dziennie (I śniadanie, II śniadanie, obiad) nie ma potrzeby 

uzupełniania diety dzieci poprzez przynoszenie dodatkowych posiłków. 

11.  Dzieci przynoszą ze sobą podpisane butelki bądź bidony z wodą, dzieci nie dzielą się 

wodą, bidony stoją w wyznaczonym miejscu z zachowaniem środków dodatkowej 

higieny. 

12.  Jeśli dziecko manifestuje niepokojące objawy choroby, należy je odizolować  

w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób 

i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka  

z placówki. 

13.  Każda grupa przedszkolna znajduje się w wyznaczonej i stałej sali z tym samym 

opiekunem. Godziny pracy nauczycieli w oddziale przedszkolnym 8.00-16.00. 

14.  W grupie może  przebywać do 11 dzieci. 

15.  Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być 

mniejsza niż  4 m2 na 1 dziecko i jednego opiekuna. 

16. Dzieci podczas sprawowania opieki wychodzą na plac zabaw. Wejście stanowi brama 

prowadząca na boisko piłki nożnej. Wyjście stanowi brama prowadząca na plac zabaw. 

Rodzice odbierają dzieci podchodząc do bramy wyjściowej, nie wchodzą na teren 

boiska ani placu zabaw. 

17.  W  sali nie może być przedmiotów i sprzętów, których nie da się skutecznie 

dezynfekować, np. pluszowe zabawki.  

18.  Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki  niepotrzebnych  przedmiotów  

i zabawek. 

Bardzo prosimy, aby podejmowane decyzje dotyczące posłania dziecka 

do szkoły były przemyślane i rozsądne. Zwracamy szczególną uwagę, aby 

nie wycofywali się Państwo z podjętych deklaracji ze względu na 

niezbędne kroki jakie szkoła musi podejmować by dostosować swoje 

funkcjonowanie do wymogów i procedur postępowania 

przeciwepidemicznego. Szczególnie zależy nam na bezpieczeństwie  

i zdrowiu dzieci. 
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