
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 28 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Olimpijczyków Polskich w Pile 

z dnia 1 września 2021 r. 

 

Procedury bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci przedszkolnych  

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile  

Cele procedury: 

Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu. 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. 

Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 

oraz z 2007r. Nr 35, poz.222 ) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 poz. 649) 

3. Ustawa z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U 2006 nr 97,poz. 674 ze 

zm.); Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U 2004 nr 256, poz. 

2572 ze zm.) 

4. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) - art. 68 ust. 

1 pkt 3, art. 102 ust. 1 pkt 6. 

 

§1. Procedury ogólne. 

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z oddziałów przedszkolnych osobiście przez 

rodziców bądź przez inne upoważnione przez nich osoby, które są odpowiedzialne za ich 

bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. 

2. Przyprowadzamy dzieci zdrowe i czyste, bez oznak typu: katar, kaszel, temperatura powyżej 

37
0
C, biegunka , duszności, wysypka, uszkodzenia ciała ograniczające sprawność dziecka, w tym 

np. założony opatrunek gipsowy, itp. 

3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielom wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i 

udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy 

zgłaszać wyłącznie pisemnie.  

4. Przyprowadzamy dzieci do godziny 8:00 i odbieramy dzieci stosownie do podanych godzin 

pobytu dziecka w przedszkolu, nie później jednak niż do godz.16:30. 

5. Upoważnienie, o którym mowa w punkcie 1 wymaga formy pisemnej i znajduje się w 

dokumentacji oddziałów przedszkolnych oraz może ono zostać odwołane i zmienione w każdej 

chwili. Nie stosuje się upoważnień ustnych przekazywanych drogą telefoniczną. Dopuszcza się 

przesyłanie upoważnienia pocztą elektroniczną na adres przedszkola ale tylko ze 

zweryfikowanego adresu e-mail rodziców podanego w dokumentacji oddziałów przedszkolnych i 

po potwierdzeniu telefonicznym. 

6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka do momentu przekazania 

go do nauczyciela lub wskazanego pracownika oraz po odebraniu go z oddziałów przedszkolnych 

przez upoważnioną pisemnie osobę.  

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_1_p_3_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_1_p_3_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_102_u_1_p_6_l_0_i_0


7. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę 

nauczyciela lub wskazanej przez dyrektora osobie. 

8. Nauczyciel oddziałów przedszkolnych ani żaden pracownik szkoły nie ponosi odpowiedzialności 

za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie 

przedszkola: na boisku szkolnym, przed wejściem do budynku szkoły, pozostawione przed 

zamkniętymi drzwiami wewnętrznymi wejścia do oddziałów przedszkolnych. 

9. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków. 

10. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i 

na prośbę nauczycielki lub wyznaczonego pracownika okazać go. 

11. Wola rodzica dotycząca nie odbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być 

poświadczona przez orzeczenie sądowe. 

12. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli ma podejrzenie, że 

nie zapewni ona dziecku bezpieczeństwa.  

13. W wyjątkowym przypadku nauczyciel może wydać dziecko osobie niepełnoletniej, upoważnionej 

przez rodziców pod warunkiem gdy osoba niepełnoletnia ma ukończone 12 lat. 

14. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z 

przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką 

nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się 

telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania. 

15. W przypadku nieodebrania dziecka z oddziałów przedszkolnych nauczyciel podejmuje działania 

zmierzające do przejęcia opieki nad dzieckiem przez inne upoważnione przez rodziców osoby, a 

w dalszym toku powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły. 

16. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel 

kontaktuje się  telefonicznie z rodzicami dziecka. 

17. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonu (praca, dom) nie można uzyskać 

informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem 

w placówce przez jedną godzinę. 

18.  Po upływie czasu określonego w punkcie 17, nauczyciel  powiadamia dyrektora szkoły o 

zaistniałej sytuacji oraz powiadamia komisariat policji o niemożności skontaktowania się z 

rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców. 

19. Jeśli działania, o których mowa w punkcie 18 okażą się nieskuteczne, nauczyciel ma prawo 

powiadomić właściwe służby zajmujące się pomocą dziecku (MOPS, Policyjna Izba Dziecka, Sąd 

Rodzinny) 

20. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci odpowiedzialni są rodzice, 

prawni opiekunowie oraz pracownicy przedszkola.  

§ 2. Procedury obowiązujące w stanie epidemicznym ogłoszonym w wyższym akcie prawnym. 

1. Zdrowe dziecko do przedszkola może przyprowadzić i odebrać tylko jedna osoba, 

również zdrowa. 

2. Dziecko przyprowadzamy i odbieramy bezwzględnie w godzinach podanych w 

informacji o sposobie płatności. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzając/odbierając dziecko do/z przedszkola 

korzystają z wejścia głównego. W przedsionku znajduje się domofon, którym 

wywołujemy dziecko do odbioru naciskając odpowiedni numer  

4. Zalecamy wejście na teren przedszkola bramką od strony ulicy Kossaka, następnie 

boiskiem do głównego wejścia.  

5. W drzwiach wejściowych wewnętrznych przekazujemy dziecko do wyznaczonego 

pracownika obsługi, nie wchodzimy do przedszkola. 



6.  Rodzic/opiekun prawny stosuje zalecane środki ochrony ( np. maseczki dla wszystkich 

powyżej 4 roku życia) wchodząc do budynku szkoły. Przy wskazanym wejściu do 

przedszkola rodzic/opiekun prawny czeka na rozpoczęcie procedury wejścia dziecka. 

Zdejmuje dziecku maseczkę i zabiera ją ze sobą oraz czeka przy wejściu do przedszkola 

na wynik wstępnych pomiarów parametrów opisanych jako potencjalne objawy 

zakażenia COVID-19 przeprowadzanych przez wyznaczonego pracownika. 

7. Jeżeli dziecko nie wykazuje objawów kataru, kaszlu oraz ma temperaturę poniżej 37
0
C, 

wchodzi na teren przedszkola. 

8. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera 

dziecka, a pozostawia je rodzicowi/opiekunowi i informuje dyrektora lub osobę go 

zastępującą o zaistniałej sytuacji oraz spisuje parametry na indywidualnej karcie 

pomiaru parametrów sugerujących objawy zakażenia COVID-19 - (załącznik nr 1 do 

niniejszej procedury) 

9. Przed drzwiami wejściowymi rodzice/opiekunowie prawni zachowują odległość 1,5-2 

metrów od innych rodziców, nie tworzą skupisk oraz  mają zakryty nos i usta- dzieci 

czteroletnie i powyżej 4 roku życia również. 

10. Wprowadzony zostaje bezwzględny zakaz wchodzenia do przedszkola oraz 

pomieszczeń dydaktycznych, gdzie przebywają dzieci. 

11. Jeżeli dziecko w czasie pobytu w przedszkolu uzewnętrznia objawy typu: kaszel, katar, 

gorączka, biegunka, duszności, wymioty oraz wskazanie temperatury ciała powyżej 

37
0
C, rodzic/opiekun prawny jest natychmiast o tym fakcie powiadamiany przy 

wykorzystaniu numeru telefonu wskazanego do szybkiego kontaktu i jest bezwzględnie 

zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka. 

12. Dziecko nie może przynosić do przedszkola  przedmiotów i zabawek, plecaków, 

żywności, itp. 

13. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przekazać ważne informacje o dziecku 

bezpośrednio pracownikowi odbierającemu dziecko, w tym szczególnie o podanych 

dziecku lekach w ostatniej dobie. 

14. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które uczęszczają do przedszkola w okresie 

pandemii covid-19 są zobowiązani przygotować dziecko, w tym: 

a. zaopatrzyć je, jeśli ukończyło 4  rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust 

podczas drogi do i z przedszkola, jeżeli takie będą wskazania wynikające z 

bieżącego monitorowania zachorowań, 

b. wyjaśnić mu, aby nie zabierało do przedszkola swoich rzeczy, zabawek, 

jedzenia, picia, plecaków itp. 

c. przypominać mu o podstawowych zasadach higieny (powinno ono unikać 

dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą i mydłem, nie podawać rąk na 

powitanie), 

d. tłumaczyć mu o konieczności zachowywania odległości między dziećmi, 

e. zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania.  

 

§ 3 . Wyżej opisane procedury należy: 

1. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami poinformować rodziców o 

zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci. 

2. Udostępnić do zapoznania się i stosowania  przez wszystkich pracowników oddziałów  

przedszkolnych. 

3. Tekst procedury zostanie umieszczony na stronie internetowej oddziałów 

przedszkolnych.  

4. Procedura obowiązuje od 1 września 2021 r. 



Załącznik nr 1 

Do Procedury  

bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci przedszkolnych  

w Szkole Podstawowej nr 2  

im. Olimpijczyków Polskich w Pile  

 

KARTA INDYWIDUALNEGO POMIARU PARAMETRÓW  

SUGERUJĄCYCH OBJAWY ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID-19 

(wypełnia wyznaczony pracownik przedszkola) 

 

…………………… 

                                                                                                                          data 

 

…………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko dziecka/ pracownika 

 

 

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

Miejsce zamieszkania               telefon do szybkiego kontaktu 

 

 

 

objawy stwierdzone parametry godzina 

katar    

kaszel   

temperatura ciała   

biegunka   

wymioty   

duszności   

inne: ………………   

 

Podjęte działania:  odmówiono przyjęcia dziecka do przedszkola*/ wezwano rodziców do 

odbioru dziecka* 

 
…………….………………………….. 

podpis osoby sporządzającej dokument 

 
 

*niepotrzebne skreślić 


