
PROCEDURA 

przyprowadzania i odbierania dziecka 

z Miejskiego Przedszkola nr 46 „Akademia Talentów”  

w Zielonej Górze 

 

 

 

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez osoby zdrowe. 

3. Nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki w sytuacji, w której w domu 

przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

4. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola od godziny 6:30 do godziny 8.30 – 

pozostają  tylko w wyznaczonej „Strefie  Rodzica” wejście A, B lub C (tylko dla 

rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola). 

5. Po godzinie 8.30 następuje zamknięcie placówki, aby osoby postronne nie przebywały 

na jej terenie.  

6. Dziecko od rodzica przejmować będzie pani woźna oddziałowa w wyznaczonym 

miejscu (Strefie Rodzica): 

Wejście A – wejście główne od strony szkoły (Grupa IX i X oraz klasy I). 

Wejście B – wejście główne od strony przedszkola (Grupa I, II, V, VIII). 

Wejście C- wejście od strony placu zabaw (Grupa III, IV, VI, VII)- dotyczy 

tylko rodziców dzieci nowoprzyjętych. 

7. Rodzice wchodzą wejściem C z dziećmi będącymi w okresie adaptacyjnym przez okres 

1 miesiąca, od października będą korzystać z wejścia B. Rodzice po przekazaniu 

dziecka wychowawczyni bez zbędnej zwłoki opuszcza teren placówki. 

8. Dziecko, które weszło na teren placówki, przechodzi  do szatni, rozbiera się 

(samodzielnie, z pomocą pani woźnej lub wychowawczyni).  

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

łazience przedszkolnej.  

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

adaptacyjny, z rygorystycznym zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk), z zachowaniem 

odległości od pracowników placówki oraz innych rodziców z dzieckiem 

minimum 1,5 metra. 

11. Odbiór dziecka z przedszkola od godz. 14.30 do zamknięcia   placówki o godz. 16:30 

według poniższych zasad: 

- rodzice z grupy I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII przechodzą 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, 



- rodzice z grupy IX i X przechodzą do „Strefy Rodzica” przy wejściu A i informują osoby 

dyżurujące  o chęci odebrania dziecka. 

 

 Wcześniejszą chęć odebrania dziecka należy zgłosić telefonicznie, podając  

nazwę grupy oraz imię i nazwisko dziecka,  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 u dziecka alergii należy pozostawić je w domu do ustąpienia 

objawów. 

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

przedszkolu, dziecko  zostanie odizolowane w gabinecie pielęgniarki  pod opieką  

wskazanej przez dyrektora osoby (wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i 

płyn dezynfekujący). 

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

numeru telefonu), który jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru dziecka z  

placówki wejściem od strony szkoły (pamiętając o zasłonięciu nosa i ust,  

zdezynfekowaniu rąk) oraz zachowaniu dystansu do pracowników placówki minimum 

1,5 metra. 

 


