
 

 

PROCEDURA 

przyprowadzania i odbierania dziecka 

Miejskie Przedszkole nr 46 w Zielonej Górze 

 

 

1. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola od godziny 6:30 do godziny 8:00 – 

pozostają  tylko w wyznaczonej „Strefie  Rodzica” (wejście do przedszkola).  

2. Po tym czasie następuje zamknięcie placówki, aby osoby postronne nie przebywały na 

jej terenie.  

3. Po godzinie 8.00 przedszkole będzie zamknięte. 

4. Dziecko od rodzica przejmować będzie pani woźna w wyznaczonym miejscu (Strefie 

Rodzica).  

5. Dziecko przechodzi  do szatni, rozbiera się (samodzielnie, z pomocą osoby dyżurującej 

przy strefie rodzica lub wychowawczyni).  

6. Po zmianie obuwia i zdjęciu  okrycia wierzchniego wchodzi do sali i myje ręce w 

łazience przedszkolnej.  

7.  Do przedszkola wchodzi tylko rodzic z dzieckiem, które odbywa okres adaptacyjny, z 

rygorystycznym zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), z zachowaniem odległości od 

pracowników placówki oraz innych rodziców z dzieckiem minimum 1,5 m. 

11. Odbiór dziecka z przedszkola od godz. 14.15 (po podwieczorku) do zamknięcia   

placówki o godz. 16:30 według poniższych zasad: 

- rodzic przechodzi od strony placu zabaw pod okno sali (domofon będzie nieczynny), w 

której przebywa dziecko i sygnalizuje wychowawczyni chęć odebrania dziecka, następnie 

udaje się do „Strefy Rodzica”, 

- pani woźna  pomaga dziecku przygotować się do wyjścia i odprowadza je do rodzica, 

- rodzic przyprowadzając i odbierając dziecko powinien mieć zasłonięte usta i nos, 

- wcześniejszą chęć odebrania dziecka należy zgłosić telefonicznie pod numerem: 

SEKRETARIAT PRZY UL. RZEŹNICZAKA -  68 323 72 46 

12. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe. Katar i kaszel to też 

choroba.  

13. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych w trakcie pobytu dziecka w 

przedszkolu, należy je odizolować od innych dzieci w gabinecie pielęgniarki  pod 

opieką pani woźnej, wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący. 

14. Jednocześnie zostanie wykonany telefon do rodzica (konieczne jest podanie aktualnego 

numeru telefonu), który jest zobowiązany do odbioru dziecka z  placówki nie dłużej niż 

do 1 godziny, wejściem od strony szkoły (pamiętając o zasłonięciu nosa i ust, założeniu 

rękawiczek jednorazowych lub zdezynfekowaniu rąk). 

 

 


