
Załącznik nr 1 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE RODZICA: 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PLACÓWKI  

1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z placówki Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy  są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do 

i z placówki. 

2. Dzieci są przyprowadzane do placówki przez Rodziców bądź inne osoby upoważnione w godzinach od 8.30 do 8.50. Zalecana jest duża 

punktualność w przyprowadzaniu dzieci do placówki. W oczekiwaniu na wejście do budynku zaleca się zachowanie między oczekującymi 

odległości 1,5 metra. Rodzic musi być zdrowy, zabezpieczony maseczką, rękawiczkami jednorazowymi (instrukcja nakładania i zdejmowania 

maseczki i rękawic). Rodzic bądź osoba odpowiedzialna doprowadza dziecko do drzwi wejściowych placówki. Rodzic powinien zaopatrzyć 

swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do placówki.  

3. Dzieci przyprowadzane do placówki bezpośrednio po wejściu do budynku mogą zostać poddani mierzeniu temperatury termometrem 

bezdotykowym za wcześniejszą pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego przez wyznaczonego pracownika placówki ( wzór oświadczenia 

poniżej). Dzieci, których rodzice bądź opiekunowie nie wyrażą zgody na mierzenie temperatury, nie będą mogły wejść na teren szkoły.   

4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – 

obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci swoich zabawek, niepotrzebnych przedmiotów.    

5. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do placówki dzieci zdrowe. 

6. Dziecka chorego lub podejrzewanego o chorobę nie należy przyprowadzać do placówki. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o zabranie do 

domu dziecka  z objawami takimi jak kaszel, kichanie, katar, ogólne złe samopoczucie, z temperaturą 38ºC i więcej.  

7. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są przedłożyć pisemne oświadczenie że w miejscu zamieszkania lub pobytu dziecka/dzieci nie 

przebywają osoby na kwarantannie ani w izolacji domowej. Dyrektor placówki ma prawo przesłać listę dzieci uczęszczających do 

placówki, celem weryfikacji przez Policję czy pod wskazanym adresem nie ma osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji. 

8. Po zakończeniu przyjęć dzieci do placówki nastąpi dezynfekcja miejsca, gdzie były przyprowadzane dzieci (klamki, drzwi, poręcze, ciągi 

komunikacyjne itp.). 

 

 



 

 

 

 

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECKA Z PLACÓWKI  

1. Odbiór dzieci z placówki jest możliwy wyłącznie przez rodziców/ opiekunów prawnych, bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.  

2. Wydawanie dziecka innym osobom niż rodzice może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka. 

Upoważnienia mogą być w każdej chwili odwołane lub zmienione na piśmie.  

3. Rodzice odbierają dzieci w wyznaczonych godzinach. Zalecana jest duża punktualność w odbiorze dzieci z placówki. W oczekiwaniu na 

dziecko rodzicom zaleca się zachowanie między oczekującymi odległości 1,5 metra. Rodzic musi być zdrowy, zabezpieczony maseczką 

lub inną osłoną nosa i ust, rękawiczkami jednorazowymi.  

4. Rodzice lub osoba upoważniona zgłasza się po dziecko przed drzwi wejściowe do budynku szkoły. Dzieci odbierane z placówki będą 

poddane pomiarom temperatury. Rodzic powinien zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i 

ust w drodze do domu.  Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


