
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA  

W  PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM 

 „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ  

w okresie epidemii  – OD 1 WRZEŚNIA 2020 

 

§ 1 

1. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, ponosząc pełną 

odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. 

2. Dziecko odbierane jest przez inne osoby na podstawie złożonych w placówce przez 

rodziców/opiekunów prawnych UPOWAŻNIEŃ. 

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną, za bezpieczeństwo dziecka odbieranego                              

z przedszkola przez upoważnioną, przez nich osobę. 

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci  
 

§ 2 

1. Dziecko przyprowadzane i odbierane z przedszkola jest tylko przez jednego opiekuna – bez 

innych osób towarzyszących. 

2. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola są obowiązane mieć zasłonięte 

usta i nos. 

3. Po wejściu na szatnie rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk zgodnie                   

z zamieszczoną instrukcją. 

4. Dziecko podprowadzane jest do Sali i odbierane przez personel przedszkola. Po wejściu myje 

ręce. 

5. Rodzice nie wchodzą do sal. Zachowują od personelu dystans 2m, a w sprawach ważnych 

kontaktują się z nauczycielem telefonicznie. 

6. Na terenie szatni może przebywać max dwóch rodziców z dziećmi, z zachowaniem 1,5 m 

odległości od siebie. Kolejne osoby przyprowadzające dzieci oczekują na zewnątrz zachowując 

odpowiedni dystans. 

7. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka wykazującego objawy chorobowe - podwyższona 

temperatura, kaszel, katar, osłabienie (bez względu na etiologię)  a także jeżeli jakikolwiek 

domownik objęty jest kwarantanną lub izolacją 

8. Nauczyciel lub opiekun odbierający lub wydający dziecko rodzicowi ubrany jest w środki 

ochrony osobistej -  maseczka lub przyłbica. 

9. Rodzice  przyprowadzają dzieci do godziny 8:30 i odbierają do godziny 16:00 zgodnie                           

z zadeklarowanymi godzinami, z uwzględnieniem zachowania 1,5m dystansu od siebie.  

10. Każdy rodzic, oddający dziecko do przedszkola zobowiązany jest podać aktualny numer 

telefonu pod którym możliwy będzie kontakt w nagłych przypadkach, umożliwiający 

niezwłoczne odebranie dziecka. 

 
Podstawa prawna: 

Wytyczne MEN wydane w połączeniu z wytycznymi przeciwepidemiczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji do lat 3 – IV aktualizacja 

 



Piława Górna dn. 6 maja 2020 r. 

 

Zapoznałem się z Procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka w  Przedszkolu 

Publicznym „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej w okresie epidemii  – OD 6 MAJA 2020 

i zobowiązuję się do respektowania jej zapisów oraz  

Wyrażam dobrowolnie zgodę na wykonanie pomiaru temperatury ciała mojego dziecka  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

codziennie rano i w sytuacji, gdy będzie wykazywać niepokojące objawy, w celu zapewnienia bezpiecznego 

pobytu mojego dziecka oraz bezpieczeństwa innych dzieci i kadry placówki. 

Administratorem zebranych danych jest Dyrektor Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie 

Górnej, ul. Mickiewicza 5, 58-240 Piława Górna z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: 

dyrekcja_przedszkolepg@interia.pl 

Kontakt do inspektora ochrony danych iod@bodo24.pl 

Podstawą jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność                                    

z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. W sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona 

żywotnych interesów osób przebywających w placówce. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku 

szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo 

prawo - dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że 

Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą 

przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie 

uniemożliwi bezpieczne warunki pracy przedszkola. 

 

…………………………………………. 

Data i podpis rodzica / opiekuna  

 

mailto:iod@bodo24.pl

