Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora
Przedszkola nr 113 „Akademia Przedszkolaka”
nr 17/2020 z dnia 1.09.2020 r.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA OBOWIĄZUJĄCA
RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW PRZEDSZKOLA nr 113 „Akademia Przedszkolaka”
w czasie epidemii COVID 19
Podstawa prawna:
1. Art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz.
1148,1680,1681,1818,2197,2248 oraz z 2020 r. poz. 374), § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z
2020 r., poz. 410,492,595,642,742,780,781),
2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego a dnia 25 sierpnia 20202 r. dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z
2020 r. poz. 322, 374 i 567),
3. Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 2951 z 26.08.2020 r.

WARUNKI OGÓLNE:
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są:




Kształtować u dzieci właściwe nawyki higieniczne: unikać dotykania ust, oczu.
nosa, nie podawać ręki na powitanie, kichać w zagięty łokieć, często i dokładnie
myć ręce wodą z mydłem.
Uprzedzić dzieci o zmianie funkcjonowania przedszkola. WAŻNE!!!!!o zmianie
osób opiekujących się dzieckiem, zmianie sali, warunkach przyprowadzania i
odbierania dzieci do i z przedszkola, wyszczególnionymi w poniższych
zaleceniach.

Rodzice/prawni opiekunowie obowiązkowo przestrzegają zasad reżimu sanitarnego:
 Przestrzegają zachowania obowiązkowo bezpiecznej odległości wobec pracownika
przedszkola i innego rodzica co najmniej 1,5 m.!!!
 Przyprowadzając i odbierając dziecko obowiązkowo rodzice/prawni opiekunowie
posiadają maseczkę zakrywającą usta i nos, ewentualnie przyłbicę , dezynfekują ręce
lub posiadają jednorazowe rękawiczki,
 Przyprowadzają tylko i wyłącznie zdrowie dzieci w celu sprawowania opieki w
przedszkolu.
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 Dzieci do przedszkola są przyprowadzane tylko wyłącznie przez zdrowych
rodziców/prawnych opiekunów.
 Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów, w tym zabawek
i plecaków. Nie będą przyjmowane dzieci posiadające z sobą własne zabawki lub
jakiekolwiek ulubione gadżety.
Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dziecka jeżeli w domu przebywa osoba na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych i jeżeli w toku korzystania z opieki okaże
się, że w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
II.
ORGANIZACJA PRZYJĘCIA DZIECKA W CELU SPRAWOWANIA OPIEKI PRZEZ
PRZEDSZKOLE nr 113:
Wejścia i wyjścia z budynku Przedszkola:
ul. Lotnicza 22:
Rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni członek rodziny przyprowadzają dziecko w celu
sprawowania opieki przez drzwi wejściowe do budynku.
Do przedszkola nie będą wpuszczane dodatkowe osoby ani dzieci towarzyszące rodzicowi w
odprowadzaniu – tylko 1 osoba dorosła z dzieckiem.
POMIAR TEMPERATUTY U DZIECKA:
Przed wejściem do budynku przedszkola pracownik przedszkola w obecności
rodzica/prawnego opiekuna z zachowaniem odległości dokonuje pomiaru temperatury u
dziecka (w wyznaczonym miejscu przed wejściem do szatni).
Ponadto w przypadku występowania jakichkolwiek widocznych objawów chorobowych
dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola (temperatura ciała powyżej 37,2 stopni, katar,
w tym katar alergiczny, kaszel, zaczerwienione oczy).
Rodzicowi temperatura również jest mierzona.
PRZEKAZANIE DZIECKA:
Rodzic/prawny opiekun po stwierdzeniu prawidłowej temperatury ciała u dziecka zaznacza
na czytniku elektronicznym obecność dziecka w przedszkolu i przechodzi do szatni w której
dokonuje rozebrania dziecka z wierzchniego okrycia i przygotowuje dziecko na pobyt w
przedszkolu.
Następnie rodzic z dzieckiem wychodzi z szatni i przekazuje dziecko pracownikowi
przedszkola, który zaprowadza dziecko do łazienki celem umycia rąk a następnie zaprowadza
dziecko do grupy i przekazuje nauczycielowi.
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Ważne: jeżeli drzwi wejściowe do przedszkola będą zamknięte i nie ma odzewu ze strony
pracownika przedszkola należy zaczekać przed drzwiami – widocznie w budynku jest
dopuszczalna liczba osób w szatni z zachowaniem dystansu minimum 1,5 m ( 5 rodziców z
dzieckiem)
W sytuacji pobytu dzieci na placu zabaw przedszkola – odbiór: rodzic wchodzi do budynku
przedszkola i zgłasza pracownikowi obsługi odbiór dziecka. Pracownik/ nauczyciel
przyprowadza dziecko z ogrodu i przekazuje dziecko rodzicowi oczekującemu w szatni.
III.
ORGANIZACJA ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA NR 113:
Ważne: jeżeli drzwi wejściowe do przedszkola będą zamknięte i nikt nie otworzy, należy
zaczekać przed drzwiami – widocznie w szatni jest maksymalnie dopuszczalna liczba osób.
1. Rodzic/prawny opiekun zabezpieczony w maseczkę i rękawiczki jednorazowe
poprzez dzwonek usytuowany z prawej strony wejścia głównego dzwoni i z
zachowaniem wyrozumiałości oczekuje na otwarcie drzwi przez pracownika
przedszkola.
2. Rodzic/prawny opiekun po zgłoszeniu się do przedszkola kieruje się (z zachowaniem
obowiązkowej bezpiecznej odległości) do szatni i zgłasza pracownikowi obsługi
odbiór dziecka. Pracownik obsługi przyprowadza dziecko z grupy od nauczyciela i
przekazuje dziecko rodzicowi lub osobie upoważnionej do odbioru.
3. Po ubraniu dziecka w szatni rodzic opuszcza przedszkole.

Ważne: w trakcie pobytu na terenie przedszkola zabrania się rodzicowi/prawnemu
opiekunowi korzystania z toalet i umywalek przeznaczonych dla dzieci.

Dorota Bencal
dyrektor
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