
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 26 A/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie  
w sprawie Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z Oddziału Przedszkolnego 

 
 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Oddziału Przedszkolnego 
 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

3. Do oddziału może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub                  

w izolacji w warunkach domowych. 

4. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do 

niezbędnego minimum. 

5. W oddziale zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna (szatnia), do której mają prawo 

wejść rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci do oddziału, jednakże nie dalej 

niż wskazuje czerwona linia wzdłuż szatni. 

6. W szatni Budynku „C” jednocześnie może przebywać 10 rodziców/ opiekunów                     

i  10 dzieci, do budynku w Sektorze D rodzicie nie wchodzą. 

7. Opiekunowie przyprowadzający dzieci od 7.45 do 8.00 mogą wchodzić do przestrzeni 

wspólnej oddziału, zachowując zasady: 

 jeden  zdrowy opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 rodzic w maseczce ochronnej, 

 dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 2 m, 

 dystans od pracowników oddziału musi wynosić min. 2 m, 

 opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

8. Rodzice odbierają dziecko  w godz. od 13.00 do 13.15, w szatni - Budynek „C”, na 

dworze - Sektor D, gdzie dziecko jest doprowadzone przez nauczyciela lub 

pracownika (jeśli zajęcia trwają do 13.30, dzieci są odbierane od 13.30 do 13.45). 

9. Po każdym  kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku  

stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania 

twarzy  i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

10. Wszyscy wchodzący do budynku oddziału mają możliwość korzystania z płynu do 

dezynfekcji rąk. 

11. Przy wejściu do budynku oddziału zamieszczona jest informacji o obowiązku 

dezynfekowania rąk (przez rodziców), oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. 

12. Załączniki do Procedury: 

Załącznik nr 1 – Instrukcja wejścia do Oddziału Przedszkolnego i reżimu sanitarnego  

Załącznik nr 2 – Zgody i oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów 


