
PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI DO 

PRZEDZSZKOLA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GISu i MENu 

W mocy zachowane zostają również dotychczas obowiązujące procedury przyprowadzania i 

odbioru dziecka do przedszkola, które zostają zmodyfikowane i uzupełnione zgodnie z 

wytycznymi GISu i MENu 

 Opis procedury:  

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają 

rodzice/opiekunowie prawni.  

2. Z powodów organizacyjnych Rodzic jest zobowiązany zadeklarować przyprowadzenie 

dziecka do szkoły wychowawcy klasy (oraz przysyłając informację na adres 

sekretariatu: (smolice.edu@gmail.com) co najmniej na 2 dni wcześniej od daty 

przyjęcia dziecka. 

3. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi wejściowe do szkoły są zamknięte. 

4. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed 

budynkiem szkoły z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co 

najmniej 2 m oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa. Dziecko, które 

ukończyło 4 lata również ma założoną maseczkę. 

5. Na teren budynku szkoły wpuszczane jest tylko dziecko (rodzic lub osoba 

upoważniona pozostaje w wydzielonej przy wejściu do szkoły strefie bezpieczeństwa). 

6. Rodzic lub osoba upoważniona odprowadza dziecko do drzwi wejściowych szkoły nie 

później niż do godz. 800. 

7. Dzieci do oddziałów 1-3 są przyprowadzane w ustalonych godzinach.  

8. Dziecko odbierane jest przez pracownika szkoły (między pracownikiem a rodzicem 

musi być zachowana odległość co najmniej 2 metrów z zastosowaniem środków 

ochronnych (maseczka, rękawiczki jednorazowe). 

9. Po przejęciu dziecka z oddziału przedszkolnego pracownik mierzy mu temperaturę.  

10. Rodzic lub osoba upoważniona czeka na wynik pomiaru temperatury dziecka. Jeśli 

temperatura dziecka jest wyższa niż 37 ºC zabiera je ze sobą do domu.  

11. W przypadku uczniów klas I–III oraz V-VI korzystających z konsultacji uczeń ma 

obowiązek zdezynfekować dłonie w wydzielonej strefie. 

12. W przypadku braku możliwości dezynfekcji (przeciwskazania zdrowotne) - 

Pracownik prowadzi dziecko do łazienki, aby umyło ręce, a następnie odprowadza je 

do szatni lub sali zbiorczej, 

13. Rodzic odbierający dziecko oczekuje w wydzielonej strefie a pracownik szkoły 

informuje wychowawcę o przybyciu rodzica. Wychowawca organizuje 

odprowadzenie dziecka do Rodzica. 

14. Uczniowie klas V - VI opuszczają szkołę samodzielnie po dokonaniu dezynfekcji 

dłoni z zachowaniem dystansu społecznego. 

15. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający oraz odbierający dzieci do/z 

przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników 

podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.  

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

17. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.  

18. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola 

wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Wszelkie dolegliwości 

dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji 

na ten temat.  

19. Dziecko nie zabiera ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. 


