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Regulamin przyprowadzania dzieci do przedszkola w okresie COVID 19 

- dyżur wakacyjny 

 

1. Na dyżur wakacyjny przyjmowane są wyłącznie dzieci w wieku przedszkolnym, 

uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Baranów. 

2. Przyjęcie dziecka na dyżur wymaga przedstawienia dowodu dokonania opłaty za 

wyżywienie. 

3. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci bez temperatury i bez objawów 

chorobowych (ból głowy, brzucha, katar, kaszel, biegunka). 

4. Dziecko jest przyprowadzane  i odbierane przez osoby zdrowe. 

5. Nie wolno przyprowadzać dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych. 

6. Rodzic dba, by dziecko nie przynosiło  do przedszkola żadnych rzeczy z domu. 

7. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola najpóźniej do godz. 8.30. 

8. Pracownik ma prawo nie  przyjąć do przedszkola dziecka z objawami chorobowymi. 

9. Rodzic przyprowadzający dziecko  dzwoni domofonem do właściwej  sali i oczekuje 

na  pracownika na zewnątrz budynku. 

10. Pracownik odbiera dziecko od rodzica i w budynku przedszkola mierzy dziecku 

temperaturę. 

11. Rodzic oczekuje na zewnątrz budynku na informację czy dziecko zostanie przyjęte. 

12. Pracownik odbierający dziecko nadzoruje przebieranie się w szatni oraz pomaga 

dziecku w czynnościach samoobsługowych w niezbędnym zakresie. 

13. Dziecko po wejściu do sali przedszkolnej myje ręce pod nadzorem nauczyciela. 

14. Rodzic odbierający dziecko z przedszkola dzwoni domofonem do odpowiedniej sali  

i oczekuje na pracownika, który przyprowadzi dziecko. 

15. W przypadku odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzice/opiekunowie prawni, 

pracownik zobowiązany jest do sprawdzenia dokumentu tożsamości osoby 

odbierającej dziecko na zewnątrz budynku. 

16. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego rodzic/opiekun prawny 

oczekuje na dziecko przed wejściem do ogrodu, a  tuż po odebraniu dziecka oddala się  

z terenu szkolno-przedszkolnego. 

 

 

 

Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem 
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