
Do odwołania Rodzice nie  wchodzą na przedszkola. Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola dzwoni dzwonkiem. Pracownik 

przedszkola odbiera od Rodzica dziecko przed drzwiami głównymi w przedszkolu. Dziecko może być przyprowadzane lub odbierane z 

przedszkola tylko przez 1 osobę dorosłą. 

Sposób wejścia do przedszkola: 

1. Rodzic o przyjściu dziecka do przedszkola powiadamia pracowników przedszkola dzwoniąc dzwonkiem przy drzwiach 

wejściowych do placówki  lub dzwonimy  telefonicznie do przedszkola na nr 692 901 508 – wówczas wychodzi pracownik ubrany 

w maseczkę i rękawiczki i odbiera dziecko od rodzica. 
 

2. Dziecko przed wejściem ma wykonany pomiar temperatury oraz odświeżone dłonie. Z pracownikiem przedszkola udaje się do 

szatni.  
 

3. Po wejściu do szatni  zdejmuje odzież wierzchnią a następnie  myje ręce w łazience. Dzieci, które mają problem z rozbieraniem i 

ubieraniem, wówczas pomaga mu pracownik przedszkola. Dziecko do sali zaprowadzane jest przez pracownika przedszkola. 
 

4. Pracownik jednorazowo może odebrać od rodzica dwoje dzieci 

5. W szatni mogą przebywać jedynie 2 dzieci i 1 pracownik przedszkola 

6. W razie obecności większej liczby osób przed przedszkolem  należy zachować bezpieczną odległość miedzy osobami tj. 2 metry. 

Każdy Rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki 
 

7. Rodzic w identyczny sposób odbiera dziecko z przedszkola. 

8. Informacje (sms) o nieobecności dziecka w przedszkolu, wysyłacie Państwo na nr tel. 692 901 508 
 

9. Codziennie będziecie Państwo otrzymywać do domu pościel dziecka. W domu należy zmienić powłoczkę na poduszce, wymienić 

koc lub go zdezynfekować. Następnego dnia prosimy przynieść potrzebne dziecku rzeczy do spania. 
 

Rodzic nie może wchodzić na teren przedszkola ze względu na konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych i 

utrzymania czystości w placówce. 

Wszelkie informacje o dziecku przekazuje pracownik odprowadzający dziecko, o sytuacjach wychowawczych informuje nauczyciel. 

 

Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. Pracownik może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola jeśli zauważy oznaki 

infekcji. Zgodnie z wytycznymi GIS Do placówki nie można posłać dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę. 

 

W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium  

( wydzielone pomieszczenie ) a Rodzic zostaje poinformowany najszybszą możliwą drogą i ma obowiązek natychmiastowego odebrania 

dziecka z przedszkola. 

 


