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Dyrektora PP Nr 10 w Głogowie
z dnia 19.08.2020 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO NR 10 STO POCIECH OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.
- CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO.

PODSTAWA PRAWNA:
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2. Prawo oświatowe art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r (Dz. U. z 2020 r. poz. 910

i 1378)

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i odbierani przez opiekunów bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze przedszkola
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.

PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI 3 LETNICH
3. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko 3-letnie do/z
placówki są zobligowani przy wejściu dezynfekować dłonie, zakładać maseczki
ochronne, zakrywać nos i usta.
4. Dzieci 3-letnie korzystające z opieki przedszkolnej wchodzą do holu przedszkola
głównym wejściem z 1 rodzicem/opiekunem.
5. Rodzicowi i dziecku/dzieciom 3-letnim będzie mierzona temperatura ciała.
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6. Po wejściu do holu rodzic/opiekun z dzieckiem 3-letnim, może poruszać się wyłącznie w
ograniczonym obszarze, zachowując obligatoryjnie dystans społeczny w odniesieniu do
pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
7. Do holu głównego będą wpuszczani rodzice/opiekunowie wyłącznie dzieci 3-letnich.
8. Rodzic/opiekun przebiera dziecko/dzieci 3-letnie – przygotowując je do wejścia na salę
zabaw ( zmiana obuwia jest konieczna)
9. W szafce przedszkolnej można pozostawić czyste rzeczy dziecka, na ewentualność
zaistniałej potrzeby zmiany.
10. Po przebraniu dziecka/dzieci 3-letnich, pracownik przedszkola odbierze dziecko/dzieci
od rodzica, zaprowadzi do sali zabaw i przekaże pod opiekę nauczycielowi.
11. Przed wejściem do sali dziecko dezynfekuje ręce pod nadzorem pracownika przedszkola
lub po wejściu do sali zabaw dziecko/dzieci pod nadzorem nauczyciela/pomocy
nauczyciela obowiązkowo myje ręce.
12. Rodzic/opiekun nie ma możliwości wejścia na salę zabaw z dzieckiem.
13. Zabrania się przynoszenia przez dzieci 3-letnie zabawek lub innych przedmiotów
pochodzących z domu.
14. Rodzic/opiekun może zasięgnąć informacji o funkcjonowaniu dziecka w grupie jedynie
drogą telefoniczną.
15. Rodzice/opiekunowie podczas przyprowadzania i odbierania dziecka/dzieci 3-letnich
będą wpuszczani do holu przedszkola rotacyjnie z zachowaniem odpowiedniego dystansu
społecznego.

PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI 4,5,6 - LETNICH
16. Dzieci 4,5,6 letnie korzystające z opieki przedszkolnej wchodzą do przedszkola wejściem
od strony ogrodu przedszkolnego.
17. Rodzice dzieci 4,5,6 letnich nie mogą wejść na teren placówki.
18. Dzieci 4,5,i 6-letnie, korzystające z opieki przyjmowane będą przy drzwiach
wejściowych do przedszkola przez wyznaczoną przez dyrektora osobę.
19. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci 4,5i 6-letnie do/z
placówki są zobligowani do zakładania maseczki ochronnej, zakrywania nosa i ust.
20. Pracownik przedszkola, po zmierzeniu temperatury ciała odprowadza dziecko/dzieci 4,5
i 6-letnie do szatni. Udziela dziecku/dzieciom pomocy podczas przebrania i odprowadza
do sali zabaw.
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21. Przed wejściem do sali dziecko dezynfekuje ręce pod nadzorem pracownika lub po
wejściu do sali zabaw dziecko/dzieci 4,5,i 6-letnie pod nadzorem nauczyciela/pomocy
nauczyciela obowiązkowo myje ręce.
22. Zabrania się przynoszenia przez dzieci 4,5 i 6-letnie zabawek lub innych przedmiotów
pochodzących z domu.
23. Zobowiązuje się wszystkich rodziców, opiekunów prawnych do przyprowadzania dzieci
tylko zdrowych – bez jakichkolwiek objawów, w przypadku stwierdzenia niepokojących
objawów wskazujących na chorobę ( katar, kaszel, temperatura 37,5 C), osoba
przyjmująca dziecko ma prawo nie przyjąć dziecka do placówki.
24. Jeśli dziecko podczas pobytu w przedszkolu będzie przejawiać niepokojące objawy
choroby, będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu pod opieką wyznaczonej przez
dyrektora osoby. Rodzice o tym fakcie zostaną natychmiast powiadomieni
i zobligowani do jak najszybszego odebrania dziecka z przedszkola.
25. Zobowiązuje się wszystkich rodziców do respektowania i realizowania powyższej
procedury.

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 10
Sto Pociech
Danuta Kubiak
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