PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
W PLACÓWCE NA CZAS PANDEMII
obowiązująca w Niepublicznym Przedszkolu „Kubuś” w Dominowie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców, nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych podczas przyprowadzania do placówki i odbierania z placówki dzieci przez
rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, w celu zapewnienia zdrowia i
bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców, nauczycieli oraz pracowników
niepedagogicznych w czasie przyprowadzania dziecka do placówki oraz jego odbioru od
nauczyciela.
Uczestnicy postępowania: nauczyciele, rodzice, pracownicy niepedagogiczni.
Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka
z placówki
1.
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Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do
placówki i z placówki. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w placówce
procedur
postępowania
określonych
zaleceniami
Ministra
Zdrowia
oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
Przyprowadzając dziecko do placówki pierwszego dnia, rodzice zobligowani są przynieść ze
sobą wypełnione oświadczenia oraz zgody (załącznik nr1 i 2).
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zapewnić dziecku, które ukończyło 4. rok życia
indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z placówki.
Rodzice (prawni opiekunowie) muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (maseczka i
rękawiczki jednorazowe) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak
i przebywania w placówce.
Dziecko do placówki przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby.
Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko o ustalonej godzinie, pozostawiając je
pod opieką nauczyciela/personelu niepedagogicznego. Odbierając dziecko o ustalonej godzinie
rodzic (prawny opiekun) zgłasza nauczycielowi/ pracownikowi niepedagogicznemu personalia
dziecka, następnie dziecko przyprowadzane jest do rodzica. Rodzice(prawni opiekunowie)
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mogą być legitymowani. Przyprowadzanie jak i odbiór dziecka rodzice (prawni opiekunowie)
sygnalizują dzwonkiem przy drzwiach.
Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za właściwe
przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki.
Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do placówki dziecko zdrowe – bez objawów
chorobowych do godz. 8.30.
Po przejęciu dziecka przez pracownika, rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast opuszczają
placówkę.
Dziecko po wejściu do placówki pod opieką nauczyciela/pracownika niepedagogicznego
rozbiera się w szatni.
Przed wejściem dziecka do sali zabaw myje ono ręce w toalecie przy sali (wodą z mydłem)
i wyciera je w ręcznik jednorazowy.
Niedopuszczalne jest przysłanie do placówki dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji.
Przy przyprowadzaniu dziecka do placówki, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy
dziecko nie zabrało do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady
higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie
rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz
indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do placówki.
Rodzice (prawni opiekunowie) każdorazowo przed wejściem do placówki obowiązkowo
dezynfekują ręce płynem dezynfekującym.
Po przyjęciu dziecka do grupy oraz w porze obiadowej dokonywany jest pomiar temperatury
ciała dziecka termometrem bezdotykowym, który odnotowany zostanie w karcie temperatur
(załącznik nr 3). Trzykrotny pomiar wskazujący temperaturę powyżej 37,00 C uniemożliwia
pobyt dziecka w placówce i zobowiązuje rodzica (opiekuna prawnego) do natychmiastowego
odbioru dziecka.
Jeśli, pomimo braku podwyższonej temperatury ciała, dziecko wykazuje inne objawy
chorobowe – kaszel, katar, zaczerwienione spojówki lub inne niepokojące objawy, nie będzie
przyjęte do placówki. Objawy infekcji – podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie
(bez względu na etiologię) wykluczają możliwość uczęszczania do placówki. W przypadku
pojawienia się niepokojących objawów i kontaktu personelu z rodzicem, należy dziecko
niezwłocznie odebrać z placówki. Jeżeli dziecko nie czuje się najlepiej, ma katar, kaszel lub
jakiekolwiek objawy infekcji - prosimy o pilny kontakt z nauczycielem.
Dziecko powinno być przyprowadzane/odbierane tylko przez jednego opiekuna bez innych
osób towarzyszących.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki zobowiązani są
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich
rodziców wynoszący minimum 2 metry.
Niniejsze zasady dotyczą również innych osób przyprowadzających i odbierających dziecko do
i z przedszkola, upoważnionych do tego przez rodziców (prawnych opiekunów).
Zaleca się, żeby dzieci do placówki nie były przyprowadzane/odbierane przez osoby powyżej
60. roku życia.

Zasady postępowania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w procedurze
przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki
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Pracownik niepedagogiczny/nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do placówki
przyjmuje dziecko od rodziców (prawnych opiekunów) do godz. 8.30. Następnie zaprowadza
dziecko do szatni w celu przebrania, po czym udają się do łazienki, aby dziecko umyło ręce.
W wejściu do sali wychowawca odbiera dziecko od nauczyciela/pracownika
niepedagogicznego.
Nauczyciel po przyjęciu dziecka do grupy mierzy dziecku temperaturę. Trzykrotny pomiar
wskazujący temperaturę powyżej 37,0 0C uniemożliwia pobyt dziecka w placówce.
Nauczyciel reaguje natychmiast na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci
stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci.
Nauczyciel/pracownik niepedagogiczny sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go
od osoby przyprowadzającej, aż do momentu odebrania dziecka przez nauczyciela.
Pracownik niepedagogiczny/nauczyciel wydaje dziecko bezpośrednio rodzicom (prawnym
opiekunom), którzy w momencie odbioru dziecka zobowiązani są stosować zasadę
zabezpieczenia siebie i dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną ochronę nosa i
ust.

Sposób prezentacji procedury
1.
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3.

Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w placówce procedurą
przekazanie jej treści z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola.
Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

poprzez

Tryb dokonania zmian w procedurze
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek
rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Zasady wchodzą w życie z dniem 18 maja 2020 roku.
Załączniki
Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:
1) Załącznik 2 – Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.
2) Załącznik 3 – Karta pomiaru temperatur.
Zasady wchodzą w życie z dniem 18 maja 2020 roku.

