
Wewnętrzna procedura  nr 1 
„Przyprowadzanie i odbio r dziecka  
w Przedszkolu nr 94 we Wrocławiu” 

 
1. Od dnia 01.09.2020r. w Przedszkolu nr 94 tworzone są cztery oddziały. 
2. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie zdrowy  

rodzic/prawny opiekun lub osoba upoważniona przez rodzica/prawnego 
opiekuna. Dziecko powinno byd przyprowadzane do przedszkola przez 
jednego, zdrowego rodzica/opiekuna lub osobę upoważnioną przez 
rodzica/prawnego opiekuna bez osób towarzyszących. 

3. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przebywania na terenie 
przedszkola w swojej osobistej maseczce i rękawiczkach jednorazowych, a 
niezwłocznie po wejściu do przedszkola rodzic/opiekun dezynfekuje ręce. 

4. Do przedszkola dzieci wchodzą wraz z jednym rodzicem/opiekunem przez 
wejście główne przedszkola, w wejściu pracownik przedszkola mierzy 
temperaturę zarówno dziecku, jak i rodzicowi/opiekunowi, jeśli temperatura 
ciała jest niższa niż 37 stopni, rodzic/opiekun z dzieckiem wchodzi do 
budynku. Następnie rodzic/opiekun udaje się z dzieckiem do szatni, po czym 
odprowadza dziecko do odpowiedniej Sali. W szatni nie może znajdowad się 
więcej niż 10 rodziców z dziedmi (nie więcej niż 20 osób w szatni). 

5. W tym czasie pozostali rodzice z dziedmi oczekują przed przedszkolem, 
zachowując dystans społeczny min. 1,5 m w odniesieniu do pracowników 
przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów, dzieci stoją przy 
swoim rodzicu/opiekunie, nie biegają po terenie przedszkola.  

6. Po wejściu do sali dziecko natychmiast myje ręce w łazience przy użyciu 
wody i mydła, wyciera ręce w ręcznik jednorazowy.  

7.  Przy odbieraniu dziecka z przedszkola obowiązuje ta sama procedura. 
8.  Od momentu wejścia na teren przedszkola należy bezwzględnie trzymad 

dziecko za rękę. Za przestrzeganie zasad przez swoje dziecko odpowiada 
rodzic/prawny opiekun.  

9.  Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci minimalizują czas przebywania 
na terenie przedszkola. Po oddaniu dziecka, bądź odebraniu go po pobycie 
w przedszkolu, należy niezwłocznego opuścid teren przedszkola. 

10.  Na terenie placówki zakazuje się tworzenia zgromadzeo osób dorosłych jak i 
dzieci - przed lub po pobycie w przedszkolu. 

11.  Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców/opiekunów do innych pomieszczeo 
przedszkola. 



12.  Dzieci będą przyjmowane do Przedszkola wyłącznie do godziny 8.30. Po 
tej godzinie nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w danym dniu 
w przedszkolu. 

13. Bezpośrednie konsultacje nauczycieli z rodzicami/opiekunami są 
zawieszone do czasu zniesienia zakazów epidemicznych. W przypadku 
potrzeby porozmawiania z nauczycielem kontakt odbywad się będzie 
wyłącznie w formie telefonicznej lub mailowej na podane adresy e-mail. 

 

 


