
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci 
obowiązująca w Zespole Szkół w Rudzie Różanieckiej 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych

rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz. U. Z 2020 poz. 493
ze zm.),

-  wytyczne  dla  dyrektorów  przedszkoli  opracowane  przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej
wspólnie z Głównym Inspektorem sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.
 

Zakres  obowiązywania  procedur: dotyczą  zasad  postępowania  rodziców  związane  z
przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci.

§1
Ogólne zasady postępowania rodziców związane z przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci

1. Dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyprowadzają tylko
zdrowi rodzice/prawni opiekunowie.

2. Rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola/
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz w drodze powrotnej.

3. Rodzice/prawni  opiekunowie  zobowiązani  są  do  ścisłego  przestrzegania  obowiązujących  w
przedszkolu/oddziale  przedszkolnym  w  szkole  podstawowej  procedur  postepowania
określonych na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na
czas pandemii koronawirusa COVID-19.

4. Rodzice/prawni  opiekunowie  zobowiązani  są  zmierzyć  dziecku  przed  wyjściem  z  domu
temperaturę.

5. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają dziecko zdrowe bez objawów chorobowych.
6. Rodzice/prawni  opiekunowie  nie  przyprowadzają  dziecka  do  przedszkola/oddziału

przedszkolnego w szkole podstawowej, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w
izolacji.

7. Rodzice/prawni  opiekunowie  zobowiązani  są  przekazać  nauczycielowi  istotne  informacje  o
stanie zdrowia dziecka.

8. Rodzice/prawni  opiekunowie  zobowiązani  są  sprawdzić,  czy  dziecko  nie  zabrało  ze  sobą
jakichkolwiek zbędnych przedmiotów lub zabawek.

9. Rodzice/prawni opiekunowie powinni  przypominać dziecku podstawowe zasady higieny,  tj.
niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, konieczność mycia rąk
oraz zasłanianie ust i nosa przy kichaniu i kasłaniu.

10. Rodzice/prawni opiekunowie  zobowiązani są w pierwszym dniu pobytu dziecka przekazać
nauczycielowi aktualne numery telefonów komórkowych.



§2
Szczegółowe zasady przyprowadzania dzieci

1. Dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego przyprowadza tylko jeden rodzic.
2. Dzieci  do  przedszkola  przyprowadzane  są  do  godz.  8.30,  a  do  oddziału  przedszkolnego  

w szkole podstawowej do godz. 8.00 wejściem nr 3.
3. Po wejściu do budynku szkoły rodzic/opiekun prawny przebywa tylko w wyznaczonej strefie

na dolnym korytarzu.
4. Bezpośrednio po wejściu rodzic musi zdezynfekować ręce.
5. Rodzic/prawny opiekun na terenie szkoły bezwzględnie musi przebywać w maseczce lub w

przyłbicy.
6. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się według następujących zasad:

a) rodzic domofonem sygnalizuje przyprowadzenie dziecka do przedszkola,
b) do  rodzica  po  dziecko  wychodzi  wyznaczony  pracownik  przedszkola  zabezpieczony  

w środki ochrony osobistej,
c) pracownik  zabiera  dziecko  do  szatni  przedszkolnej,  pomaga  dziecku  rozebrać  się  

i umieścić garderobę w wyznaczonym miejscu,
d) po przygotowaniach w szatni pracownik przekazuje dziecko pod opiekę  nauczycielce.

7. Przyprowadzanie dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się według następujących zasad:
a) rodzic przyprowadza dziecko do szatni przeznaczonej dla dzieci z oddziału przedszkolnego,

pomaga  mu  w  przebraniu  się  i  przekazuje  nauczycielowi  dyżurującemu  na  dolnym
korytarzu,

b) nauczyciel  na  dolnym  korytarzu  pilnuje  bezpieczeństwa  dziecka  w  drodze  na  górny
korytarz, a następnie nauczyciel dyżurujący na górnym korytarzu kieruje dziecko do sali
przedszkolnej,

c) nauczycielka oddziału przedszkolnego odbiera dziecko i sprawuje nad nim dalszą opiekę.
8. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są po odprowadzeniu dziecka  bezzwłocznie opuścić

wyznaczona strefę na korytarzu, tak aby umożliwić kolejnym rodzicom/prawnym opiekunom
odprowadzenie dziecka. 

9. Po  każdym  użyciu  domofonu  rodzic   zobowiązany  jest  przetrzeć  przycisk  domofonu
umieszczonym środkiem dezynfekcyjnym.

§ 3
Szczegółowe zasady odbierania  dzieci

1. Odbiór  dziecka  jest  możliwy  wyłącznie  przez  rodzica/prawnego  opiekuna  lub  inna  osobę
dorosłą przez niego upoważnioną /nie należy upoważniać osób 60+/.

2. Osoba  upoważniona  w  momencie  odbioru  dziecka  powinna  posiadać  przy  sobie  dowód
osobisty i okazać go na żądanie upoważnionego pracownika przedszkola.

3. Wszystkie  osoby  odbierające  dzieci  zobowiązane  są  do  zachowania  środków  ostrożności:
maseczka lub inne skuteczne zabezpieczenie nosa i ust, zachowanie dystansu 1,5 m od innych
osób.

4. Za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez osobę upoważnioną przez rodziców/opiekunów
prawnych odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice.

5. Dziecko nie zostanie oddane z przedszkola osobie,  której  stan (np.  upojenia alkoholowego,
agresywne zachowanie) wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.



W takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz wzywa drugiego
rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia
sprawy. Jeśli jest to niemożliwe, dyrektor lub nauczyciel ma prawo wezwać policję.

6. Rodzice/prawni  opiekunowie  odbierają  dziecko  z  przedszkola  do  godz.  15.30,  
a z oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do godz. 12.30.

7. Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się według następujących zasad:
a) rodzic, który przyszedł po dziecko sygnalizuje domofonem swoje przybycie,
b) do oczekującego rodzica/prawnego opiekuna przyprowadza dziecko wyznaczony pracownik

przedszkola, który wcześniej pomógł dziecku w ubieraniu się. Pracownik musi posiadać na
sobie środki ochrony osobistej.

c) rodzic obiera dziecko i niezwłocznie opuszcza teren szkoły.
8. Odbieranie dzieci z oddziału przedszkolnego odbywa się według następujących zasad:

a) dziecko uczęszczające  do oddziału  przedszkolnego oddawane jest  rodzicowi/prawnemu
opiekunowi bezpośrednio przez nauczyciela oddziału przedszkolnego na korytarzu dolnym
obok szatni,

b) rodzic/opiekun prawny,  który  przyszedł  po  dziecko  oczekuje  na  dolnym korytarzu  lub
przed wejściem do budynku,

c) rodzic/opiekun prawny pomaga dziecku w ubieraniu się,
d) rodzic/prawny  opiekun  oczekując  na  dziecko  zachowuje  zasadę  niepodchodzenia  do

innych osób na odległość  bliższą niż 1,5 m.

§4
Zasady postępowania nauczycieli w procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci

1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka, a w przypadku
narażenia zdrowia lub bezpieczeństwa dziecka ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.

2. Nauczyciel przyjmuje i oddaje dziecka wyznaczonemu pracownikowi przedszkola.
3. Nauczyciel  natychmiast  reaguje  na  wszelkie  dostrzeżone  sytuacje  lub  zachowania  dzieci

stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci.
4. Nauczyciel odpowiada, aby dzieci, które weszły do sali nie wychodziły z niej samodzielnie.
5. Nauczyciel  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  dziecka

pozostawionego przez rodziców na terenie szkoły.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020 r.


