
Procedury dotyczące przyprowadzania i odbioru dziecka z oddziałów przedszkolnych 

znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętach. 

Procedura przyprowadzania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego, osobę upoważnioną. 

 Dzieci przyprowadzają do budynku szkoły i odbierają tylko zdrowi rodzice, opiekunowie 

prawni, osoby upoważnione. Z dzieckiem przychodzi tylko jedna osoba. 

 Rodzice, opiekunowie, osoby upoważnione odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci  

w drodze do szkoły i ze szkoły. 

 Rodzice, opiekunowie, osoby upoważnione przyprowadzają zdrowe dziecko bez objawów 

chorobowych bezwzględnie do godziny 7:45. 

 Rodzice, opiekunowie, osoby upoważnione mają obowiązek zabezpieczyć dziecko  

w indywidualną ochronę nosa i ust (tj. maseczka) przy wejściu do budynku szkoły. Dzieci 

w częściach wspólnych np. korytarz szkolny, łazienka mają nosić maseczki. 

 Rodzice, opiekunowie, osoby upoważnione nie wchodzą na teren budynku szkoły. 

Zatrzymują się przed wejściem do budynku szkoły zachowując dystans społeczny. 

Oczekują na pracownika przedszkola (pomoc nauczyciela lub nauczycielkę), która odbiera 

dziecko i bierze za nie odpowiedzialność. 

 Pracownik przedszkola pomaga dziecku w czynnościach samoobsługowych w szatni,  

w łazience (mycie rąk) oraz odbija kartę czytnikową. 

 Po przygotowaniach w szatni i umyciu rąk pracownik przekazuje dziecko pod opiekę 

nauczyciela, który oczekuje na dzieci w sali. 

 

Procedury odbioru dziecka przez rodzica, opiekuna, osobę upoważnioną. 

 Rodzice, opiekunowie, osoby upoważnione odbierają dziecko od godziny 14:45 do 

godziny 16:20 w budynku szkoły. Dzieci, które zostają do godziny 17:00 przeprowadzane 

są przez nauczyciela do głównego budynku SPWP 8 i zostają pod opieką nauczyciela 

przedszkola. 

 Rodzice, opiekunowie, osoby upoważnione, które będą odbierały dziecko po obiedzie 

zobowiązani są odebrać dziecko w godzinach 12:15 do 12:30 po wcześniejszym 

poinformowaniu o tym fakcie osoby pełniącej dyżur. 

 Po dziecko przychodzi jedna osoba.  Zatrzymuje się przed wejściem do budynku szkoły, 

zachowując dystans społeczny, sygnalizuje swoje przybycie osobie pełniącej dyżur tj. 

pracownikowi przedszkola. 

 Rodzice, opiekunowie, osoby upoważnione czekają  na wyjście dziecka z budynku, w tym 

czasie osoba pełniąca dyżur pomaga dziecku w czynnościach samoobsługowych oraz 

odbija kartę czytnikową. 

 W związku z zakazem przynoszenia do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów lub 

zabawek rodzic, opiekun, osoba upoważniona jest zobowiązany sprawdzić czy dziecko nie 

zabrało z domu zabawki lub innego przedmiotu. 

 Rysunki wykonane przez dzieci w przedszkolu w czasie działalności dowolnej będą 

zbierane w koszulkach, w półkach indywidualnych i rozdawane dzieciom na koniec 

miesiąca. 

 Rodzic, opiekun, osoba upoważniona jest zobowiązana o przyniesienie wypełnionych 

dokumentów, które otrzyma od nauczyciela  najpóźniej do 04.09.2020r. 

 

 

Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości: 

 

………………………………      …………………        …………..…………….. 

            (imię i nazwisko)                                    (data)                                             (podpis)       


