
PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I POBYTU DZIECKA  

W PRZEDSZKOLU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA 

 

1. Rodzice i opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za zdrowie dziecka 

przyprowadzonego do przedszkola: 

• Dziecko nie może mieć żadnych objawów chorobowych, w tym alergicznych 

(katar, kaszel, ból brzucha itp.); 

• Dziecko nie może korzystać z przedszkola jeśli ktoś z rodziny przebywa na 

kwarantannie, L4, świadczeniach opiekuńczych; 

• Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zachorowanie dziecka w czasie 

pobytu w placówce; 

• Rodzice i opiekunowie prawni są zobowiązani wypełnić oświadczenie  

o odpowiedzialności za zdrowie dziecka (Załącznik nr 1). 

 

2. Pierwszeństwo pobytu w przedszkolu mają dzieci rodziców pracujących w służbie 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych 

realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19: 

• W pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać te dzieci, których rodzice 

nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu; 

• Przyjmowane są tylko dzieci rodziców obojga pracujących; 

• Przed przyprowadzeniem dziecka należy dostarczyć zgłoszenie woli przyjęcia 

do przedszkola (Załącznik nr 2). 

• Przesłanie powiadomienia o chęci skorzystania z opieki przedszkolnej nie jest 

równoznaczne z przyjęciem dziecka. 

• Ze względu na małą powierzchnię sal liczebność dzieci ograniczona jest do 10 

dzieci na grupę;  

• Dzieci przebywać będą w dwóch wyznaczonych salach ( sala nr 1 i 4 ); 

• Do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele (w systemie 

tygodniowym). 

 

3. Po wejściu do przedszkola: 

• Rodzic wchodzi do przedszkola w maseczce ochronnej i rękawiczkach; 

• Rodzic i dziecko mają obowiązek zdezynfekować ręce; 

• Rodzic nie może przekroczyć wydzielonej bezpiecznej strefy (1 rodzic  

z dzieckiem); 

• Dziecko będzie miało mierzoną temperaturę w obecności rodzica (podwyższona 

temperatura – powyżej 37o skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola). 

 

4. Dzieci mają bezwzględny zakaz przynoszenia zabawek i jakichkolwiek przedmiotów  

z domu. 



5. Dzieci przychodzą do godziny 815 – ze względu na podejmowanie po tej godzinie 

czynności związanych z dezynfekcją pomieszczeń. 

6. Rodzice rozstają się z dziećmi, nie wchodząc do żadnych pomieszczeń w przedszkolu. 

Pani woźna  odbiera  dziecko  przy drugich drzwiach, rodzic zostaje przy wydzielonej 

strefie. 

7. Rodzice odbierając dziecko, wywołują go tylko domofonem – nie wchodzą na teren 

przedszkola. Dziecko ubierze i wyprowadzi pani woźna. 

8. Przychodząc po dziecko dzwonimy tylko do sali nr 1 lub 4. 

9. Rodzice mają obowiązek być w kontakcie telefonicznym z przedszkolem.  

10. Dodatkowo w przedszkolu obowiązują następujące zasady: 

 

• Rodzice mają ograniczony bezpośredni kontakt z nauczycielem (kontakt 

wyłącznie poprzez domofon lub telefon); 

• Dzieci mają ograniczony dostęp do zabawek ze względu na reżim sanitarny; 

• Posiłki są spożywane na jadalni w obowiązującym reżimie sanitarnym. Personel 

kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi; 

• Dzieci nie leżakują. 

 

11. Obowiązuje zakaz wyjścia poza teren przedszkola. 

12. W przedszkolu wyznaczone jest izolatorium dla dzieci, u których w trakcie pobytu 

pojawiły się objawy chorobowe (sala nr 2). 

13. Nauczyciele i opiekunowie mają obowiązek zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 

14. Nauczyciel zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom zasad bezpieczeństwa,  

obowiązujących w przedszkolu i przyczyn ich wprowadzenia. 

15. Nauczyciel zobowiązany jest, aby dzieci często i regularnie myły ręce przestrzegając 

zalecanego sposobu mycia (po wyjściu z toalety, przed posiłkami, po powrocie  

z ogrodu).  

16. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie 

zdrowia dziecka. 

17. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4- rok życia,  

w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.  

18. Rodzice zobowiązani są do poprzypominania dziecku o podstawowych zasadach 

higieny oraz sposobie zasłaniania twarz podczas kichania czy kasłania. 

 

 Powyższe procedury wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

29.04.2020 roku, w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty,  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

Kraków, ……………..… 

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

         (imię i nazwisko dziecka) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

• Jestem  świadomy/a, że posłanie dziecka do przedszkola zwiększa ryzyko 

zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, ze względu na przebywanie dziecka 

w większym skupisku ludzkim. 

• Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przed 

każdorazowym wejściem do przedszkola oraz w przypadku zauważenia 

niepokojących objawów, mogących świadczyć o podejrzeniu choroby. 

• Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z procedurą przyprowadzania i pobytu 

dziecka w przedszkolu na czas pandemii koronawirusa. 

 

 

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

(czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)                                         ( czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 
 

ZGŁOSZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA  DZIECKA 

DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 23 

 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 7 W KRAKOWIE  

W CZASIE EPIDEMII COVID-19 

 

Imię i nazwisko dziecka  

 

………………………….………………………………………………………………. 

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc do 20 (liczba dzieci w sali nr 1- 11 

w sali nr 4 - 8), przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2), ustala się kolejność przyjęć  

w oparciu o  następujące kryteria: 

Kryteria pierwszeństwa  TAK NIE 

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają 

możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu* 

  

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:  
  

a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 

  

b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 

  

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

  

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.   

 

W przypadku braku spełnienia powyższych kryteriów pierwszeństwa decydować będzie kolejność 

zgłoszenia woli uczęszczania. W sytuacjach niejasnych, wątpliwych o przyjęciu będzie decydować 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Krakowie (zgodnie  art. 130 pkt. 2 Prawo 

Oświatowe).  

Deklaruję  chęć skorzystania z opieki przedszkolnej od dnia …………………….. 

 

W godzinach: ………………………………………………..  

 

Dziecko będzie korzystać z następujących posiłków:   

                                                 śniadanie, obiad, podwieczorek /podkreślić/ 

 

Oświadczam, że dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych. 

1.…………..…..…………….…………   2.….……….………..…………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego              Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


