
Procedura Przyprowadzania i odbierania dzieci do Przedszkola Samorządowego 
 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim 

 
1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6.15 do 8.30. Zaleca się trzymać podanych 

godzin przyprowadzania ze względów organizacyjnych.  

2. Codziennie w szatni przyprowadzające dzieci przyjmować będzie osoba wyznaczona przez 

dyrektora placówki, która w tym czasie będzie pełniła dyżur.  

3. Przed wejściem do przedszkola każdy rodzic we własnym zakresie ma mieć założoną 

maseczkę do zakrycia ust i nosa oraz zdezynfekować ręce.  

4. W korytarzu może przebywać tylko 2 osoby zachowując bezpieczną odległość (min. 1,5 m). 

Pozostali proszeni są o oczekiwanie na zewnątrz budynku zachowując przy tym bezpieczny 

odstęp. 

5. Z korytarza do szatni wchodzi tylko dziecko pozostawione pod opieką wyznaczonej przez 

dyrekcję osoby (personel przedszkola). W sytuacjach wyjątkowych do szatni może wejść 

rodzic z dzieckiem pod warunkiem zachowania obowiązujących obostrzeń. 

6. Ze względów bezpieczeństwa dziecko z podwyższoną temperaturą oraz budzące wątpliwości, 

co do stanu zdrowia nie zostaną wpuszczone na teren placówki. W razie wątpliwości, za 

zgodą rodzica zostanie zmierzona temperatura ciała.  

7. Bezpośrednio do sal dziecko przyprowadzane będzie tylko i wyłącznie przez personel 

dyżurujący, unika się wchodzenia rodziców na teren placówki poza korytarzem przed szatnią. 

Rodzic przyprowadzający nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z nauczycielem/ 

opiekunem/ grupy, dyrektorem. Zalecany kontakt mailowy i telefoniczny.  

8. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny.  

9. Należy maksymalnie ograniczyć czas przebywania dziecka w korytarzu oraz czas pożegnania.  

10. Odbiór dzieci odbywa się wyłącznie między godziną 14.00 a 16.15. Dzieci przyprowadzane są 

przez osobę dyżurującą. Wcześniejszy odbiór dziecka możliwy jest po ustaleniu telefonicznym 

z opiekunem dyżurującym. Numer telefonu dyżurującego będzie znajdował się w widocznym 

miejscu przed budynkami (17 77 29 165).   

11. W przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania wózków, zabawek i innych 

niepotrzebnych przedmiotów. 

12. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub innych 

zabawek, z wyjątkiem podpisanej butelki z wodą. 


