
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA 
Z PRZEDSZKOLA  NR 131 W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 9 

 WE WROCŁAWIU PRZEZ RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 
W CZASIE EPIDEMII 

 
1. Wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, zobowiązani są do złożenia          

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 
 

2. Podczas przyjęcia dziecka do przedszkola oraz podczas pobytu w przedszkolu może           
być dokonywany pomiar temperatury ciała. W przypadku stwierdzenia podwyższonej         
temperatury ( powyżej 37,5 stopnia), dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. 
 

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają        
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich             
rodziców wynoszący min. 2 m. W celu zabezpieczenia odpowiedniego dystansu w           
szatni może przebywać max. 3 rodziców z dziećmi jednocześnie. Pozostali rodzice           
będą oczekiwać z dziećmi na zewnątrz, z zachowaniem dystansu min. 1,5 m. 
 

4. Rodzice/ opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej          
przedszkola: szatnia, korytarze. Rodzicom/ opiekunom nie wolno wchodzić do sali w           
której przebywają dzieci. Podczas wejścia do placówki rodzic/ opiekun musi          
bezwzględnie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( min. mieć założoną         
osłonę na usta i nos i  zdezynfekować ręce ).  
 

5. Przez wzgląd na sytuację rodzic/ opiekun dziecka zobowiązany jest do jak           
najszybszego oddania dziecka pod opiekę wyznaczonej osoby, bez zbędnego         
przebywania w szatni. 
 

6. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych          
sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli dziecko wykazuje objawy chorobowe ( katar,          
kaszel) związane z alergią, konieczne jest okazanie przez rodzica zaświadczenia          
lekarskiego. 
 

7. Jeżeli w ciągu ostatnich 24 godzin wystąpiły u dziecka objawy chorobowe takie jak:             
gorączka, duszności, katar, kaszel,  nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 
 

8. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane /odbierane tylko przez osoby zdrowe. 
 

9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,            
nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki. 
 

10. Zakazane jest przynoszenie przez dzieci do placówki niepotrzebnych przedmiotów  
i zabawek. 
 

 

 

 



 
Zał. Nr 1  
do procedury   przyprowadzania i odbierania 
dziecka z Przedszkola  nr 131 w Zespole 
Szkolno Przedszkolnym nr 9 we Wrocławiu 
przez rodzica / opiekuna prawnego 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Ja, ................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

będący rodzicem/ opiekunem prawnym ………………............................................................. 
                                                                                                       (imię i nazwisko dziecka) 
 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. 
Przyjmuję do wiadomości: 
 

l) objęcie osoby upoważnionej do przyprowadzania i odbierania dziecka zakazem wstępu na 
teren przedszkola poza częścią wspólną; 
2) konieczność przygotowania dziecka na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu; 
3) konieczność pilnego odebrania dziecka z przedszkola w przypadku pojawienia się u niego 
niepokojących objawów choroby; 
4) konieczność wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych 
przedmiotów czy zabawek; 
5) konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny 
(unikania dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie 
ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania); 
6) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) przedszkole jest administratorem danych osobowych. 
Oświadczam, że: 
I) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę 
zakaźną; 
2) w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 
3) celem zapewnienia szybkiej komunikacji z przedszkolem podaję poniższe dane 
kontaktowe:    ............................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………… , 
4) jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności 
związanych z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w 
jednym czasie i miejscu; 
5) zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w przedszkolu w 
okresie stanu epidemii; 
6) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie 
dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie 
dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej. 
  
                                                     ………………………………………………………… 
                                                          data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


