
 

Wewnętrzna procedura 

„Przyprowadzania i odbioru  dziecka 

w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej 

im. Kazimierza Górskiego w Burkacie”. 

 
Na podstawie:  
- Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z 27 lutego 2020 r.  
- wytycznych  MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  i placówek od 1 września 2020r. 

 

 
1. Dziecko przyprowadzone do Punku Przedszkolnego musi być zdrowe.  

2. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie zdrowy rodzic/prawny 

opiekun lub osoba upoważniona przez rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko powinno być 

przyprowadzane przez jednego, zdrowego rodzica/opiekuna lub osobę upoważnioną przez 

rodzica/prawnego opiekuna bez osób towarzyszących.  

3. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przebywania na terenie Punktu Przedszkolnego w 

swojej osobistej maseczce i rękawiczkach jednorazowych, a niezwłocznie po wejściu do wewnątrz  

rodzic/opiekun dezynfekuje ręce.  

4. Do Punktu Przedszkolnego  dzieci wchodzą wraz z jednym rodzicem/opiekunem przez wejście 

główne , w wejściu pracownik Punktu Przedszkolnego  mierzy temperaturę zarówno dziecku, jak     

i rodzicowi/opiekunowi, jeśli temperatura ciała jest niższa niż 37 stopni, rodzic/opiekun z dzieckiem 

wchodzi do budynku. Następnie rodzic/opiekun udaje się z dzieckiem do szatni, po czym  dziecko 

odprowadzane jest  do odpowiedniej sali przez pracownika Punku Przedszkolnego. W szatni nie 

może znajdować się więcej niż 1rodzic z dzieckiem.  

5. W tym czasie pozostali rodzice z dziećmi oczekują przed wejściem, zachowując dystans 

społeczny min. 1,5 m w odniesieniu do pracowników  jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów, 

dzieci stoją przy swoim rodzicu/opiekunie.  

6. Przy odbieraniu dziecka z Punktu Przedszkolnego obowiązuje ta sama procedura.  

7. Od momentu wejścia na teren Punktu Przedszkolnego  należy bezwzględnie trzymać dziecko      

za rękę. Za przestrzeganie zasad przez swoje dziecko odpowiada rodzic/prawny opiekun.  

8. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci minimalizują czas przebywania na terenie Punktu 

Przedszkolnego. Po oddaniu dziecka, bądź odebraniu go po pobycie    w Punkcie Przedszkolnym, 

należy niezwłocznego opuścić teren placówki.  

9. Na terenie placówki zakazuje się tworzenia zgromadzeń osób dorosłych jak i dzieci - przed lub   

po pobycie w Punkcie Przedszkolnym.  

10. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców/opiekunów do innych pomieszczeń Punktu 

Przedszkolnego.  

11.Zajęcia  w danej grupie są organizowane zawsze w tej samej sali. 

12.Sala, w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę,  w czasie przerw       

w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć. 

13. Bezpośrednie konsultacje nauczycieli z rodzicami/opiekunami są zawieszone do czasu zniesienia 

zakazów epidemicznych. W przypadku potrzeby porozmawiania z nauczycielem kontakt odbywać 

się będzie wyłącznie w formie telefonicznej. 

  

                                                                                                Dyrektor szkoły 

                                                        

                                                                                   

 


