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Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola  

w czasie epidemii COVID-19 
 

 

Podstawa prawna: 

 
➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkól (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.), 

➢ Statut Samorządowego Przedszkola nr 71, 

➢ Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 

374) 

➢ Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 

nr 234 poz. 1570) 

➢  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133) 

➢ Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego  oraz instytucji opieki nad dziećmi 

do lat 3, wydane na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567) 
 
Cel procedury  

Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, rodzicom i pracownikom 

przebywającym w przedszkolu w związku z zapobieganiem COVID-19. 
 
 

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

opiekunowie. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej 

            przedszkola z zachowaniem dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola,   

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

3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni, z zachowaniem zasady, iż w szatni może przebywać 

maksymalnie dwóch rodziców i dwoje dzieci. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie przebywają na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe/ dezynfekcja rąk).  

5. Rodzice/prawni opiekunowie lub osoby upoważnione w Karcie Informacyjnej Dziecka powierzają dziecko 

osobiście pracownikowi przedszkola (pomocy nauczyciela/ pani oddziałowej), który czeka na dziecko                    

w szatni. Pracownik przedszkola (pomoc nauczyciela/oddziałowa) mierzy dziecku temperaturę (po 

uprzednio podpisanej zgodzie przez rodzica). Następnie pracownik przedszkola udaje się z dzieckiem do 

łazienki w celu umycia rąk i odprowadza dziecko do sali,  oddając je pod opiekę nauczyciela. 

6. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali. 

7. Rodzice/prawni opiekunowie wpisują czytelnie, na listę obecności umieszczonej w szatni, godzinę 

przyjścia/wyjścia dziecka do/z przedszkola, potwierdzając własnoręcznym podpisem. 

8. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, 

zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia, a rodzic 

zobowiązany jest do poinformowania placówki o tym fakcie. 

9. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan wskazuje, że nie jest ono zdrowe. 

10.  Po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodzica nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury 

ciała dziecka jeśli zaistniała taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. 

11. W przypadku, gdy dziecko przejawia niepokojące objawy choroby w czasie pobytu  w przedszkolu, 

przechodzi z opiekunem do wyznaczonego pomieszczenia (tzw. izolatki)  z zapewnieniem minimum 2 m 
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odległości od opiekuna. Rodzice/ prawni opiekunowie są niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego 

odebrania dziecka z przedszkola. 

12. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 

13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno 

przyprowadzać dziecka do przedszkola. 

14. Dzieci nie mogą przynosić z domu do przedszkola żadnych zabawek. 

15. W sali znajdują się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci (listy przygotowuje 

wychowawca). 

16. Dokument upoważnienia jest własnoręcznie podpisany przez obojga rodziców (prawnych 

opiekunów). Upoważnienia dostarczane są osobiście przez rodziców do nauczyciela grupy                                   

i pozostają w dokumentacji grupy. 

17. Nauczyciele przedszkola mają obowiązek – w razie wątpliwości co do wiarygodności osoby, która odbiera 

dziecko – sprawdzenia zgodności danych w dokumencie tożsamości z danymi na pisemnym upoważnieniu 

rodziców. 

18. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów                             

i dyrektora/wicedyrektora oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy. 

19. Rodzice przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez 

upoważnioną prze nich osobę. 

20. Nauczyciel każdej grupy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania                                   

i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie 

przez rodziców do odbioru dziecka. 

21. Nauczyciel jako osoba posiadająca wiedzę z zakresu danych osobowych dotyczących dzieci 

zapisanych do przedszkola i ich rodziców, jest zobowiązany do ochrony powyższych danych 

osobowych, zgodnie z RODO i odpowiada za jej naruszenie. 

22. Podczas zabaw dzieci w ogrodzie przedszkolnym rodzic/prawnych opiekun (mając założoną 

maseczkę i rękawiczki / po dezynfekcji rąk) odbiera dziecko od nauczyciela z szatni, po uprzednim 

wpisaniu się na listę wyjść. 

Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących 

w separacji 

1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile 

postanowienie sądu nie stanowi inaczej. 

2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców 

opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem. 

3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel 

powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem. 

 

Przepisy końcowe 

1) Procedury bezpieczeństwa, zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną w dniu 13.05.2020r. 

obowiązują w  Samorządowy Przedszkolu Nr 71 w Krakowie od momentu ich zatwierdzenia do 

czasu ich odwołania.  

2) Wszyscy pracownicy zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania. 

 

Procedury mogą ulec aktualizacji na wniosek Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 

Samorządowego Przedszkola Nr 71 w Krakowie w sytuacji zmian aktów prawnych. 

 

 

 

 

 

 

                                             
                                                                            



 


