
PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI DO PRZEDZSZKOLA/SZKOŁY 

ZGODNIE  Z WYTYCZNYMI GISu, MZ i MENu 

 

W mocy zachowane zostają również dotychczas obowiązujące procedury przyprowadzania 

 i odbioru dziecka do przedszkola/szkoły, które zostają zmodyfikowane i uzupełnione zgodnie 

 z wytycznymi GISu, MZ i MENu 

 

Opis procedury: 

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

rodzice/opiekunowie prawni. 

2.Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający oraz odbierający dzieci do/z przedszkola/szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min. 1,5 m. Obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk po wejściu na teren szkoły zgodnie  

z instrukcją użycia środka dezynfekującego 

3.Rodzice/opiekunowie prawni mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni. Po zmierzeniu temperatury 

dzieci przy zachowaniu odpowiedniego dystansu są przeprowadzane przez pracownika szkoły do oddziału 

przedszkolnego, w którym są przejmowane przez nauczyciela. W trakcie przejmowania dziecka  

bezwzględnie ma ją być zachowane zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub  

w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

4.Dzieci/uczniowie do przedszkola/szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

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

przyprowadzać dziecka do przedszkola/szkoły. 

6.Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola/szkoły wyłącznie dziecko 

zdrowe, bez objawów chorobowych. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi 

i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat. 

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

8.Nauczyciel lub wyznaczony pracownik ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka 

 ( pisemna zgoda rodziców/opiekunów ), przy przyjmowaniu dziecka do oddziału, jeśli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Jeśli temperatura dziecka 

wskazuje stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy. 

9. Dziecko/uczeń nie zabiera ze sobą do przedszkola/szkoły i z przedszkola/szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek.                                    


