
 

 

Procedury schodzenia i rozchodzenia dzieci W Przedszkolu nr 8 

obowiązujące od 1 września 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotyczy grup: Motylki, Pszczółki, Misie, Zajączki i Jeżyki 

            oraz    Biedronki , Żabki i Kaczuszki  (w godzinach od 6:30-7:00 oraz od 

16:00-16:30) 

 

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola 

1. W godzinach od 6.30-  7.30  - Rodzic/ Opiekun Prawny  lub osoba upoważniona przez rodziców 

przyprowadza dziecko do Przedszkola.   

1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi, w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem/ dziećmi! 

2. Osoba przyprowadzająca dziecko  wchodzi  tylko do wydzielonej  i oznaczonej części holu oraz 

szatni.  W holu osoba dorosła obowiązkowo dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki 

ochronne. 

3. W szatni może przebywać maksymalnie 6 osób.  

Pobyt w szatni należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

4. Zabrania się  przynoszenia do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek. Ubrania na 

przebranie, zostawiamy w szatni podpisane i zamknięte w foliowym woreczku. 

5.  Po wyjściu z szatni osoba przyprowadzająca dziecko, poprzez domofon (grupa zbiorcza Pszczółki 

_parter) informuje nauczyciela o przyjściu dziecka i zaprowadza je do sali zbiorczej. 

6. Osoba, która przyprowadziła dziecko  skanuje kartę na czytniku i niezwłocznie opuszcza teren 

placówki. 

7. W godzinach od 7.30-  8.20  w holu dyżurują wyznaczeni pracownicy przedszkola, którzy 

odbierają dziecko i zaprowadzają do sali zajęć. 

 

 

GRUPA ZBIORCZA (parter) 6:30-7:30 

sala Pszczółki - Misie, Pszczółki, Jeżyki, Zajączki, Motylki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odbieranie dziecka z przedszkola 

1. W czasie podwieczorku od 14.00- 14.15 przedszkole będzie zamknięte -  przybyłe w tym czasie 

osoby czekają  na zewnątrz budynku lub w holu głównym ( z zachowaniem dystansu 

społecznego). 

2. W godzinach od 14.15- 15:00 Rodzic/ Opiekun Prawny  lub osoba upoważniona przez rodziców 

odbiera  dziecko z Przedszkola.   

W razie odbierania dziecka w innych godzinach niż ustalone Rodzic/ Opiekun Prawny  lub osoba 

upoważniona przez rodziców korzystając z dzwonka przy wejściu do przedszkola, informuje o 

swoim przybyciu podając imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której uczęszcza dziecko. 

3. W holu osoba dorosła obowiązkowo dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki ochronne. 

4. Osoba odbierająca dziecko  wchodzi tylko do wydzielonej  i oznaczonej części korytarza i poprzez 

domofon informuje o odbiorze dziecka. Oczekuje na dziecko w oznaczonym miejscu z 

zachowaniem dystansu 1,5 metrów od innych osób. Dyżurujący pracownik sprowadza dziecko do 

holu.   

5. Rodzic lub inna upoważniona osoba odbiera dziecko, skanuje kartę i przechodzi z dzieckiem do 

szatni, pamiętając że w szatni może przebywać w tym samym czasie 6 osób. 

6. Odbierając dziecko w godz. od  15:00 -15:30 Rodzic/ Opiekun Prawny  lub osoba upoważniona 

przez rodziców wchodzi do holu głównego i poprzez domofon do odpowiedniej grupy zbiorczej 

informuje nauczyciela o odbiorze dziecka. Wyznaczony pracownik zaprowadza dziecko do holu.  

Osoba odbierająca dziecko skanuje w tym czasie dyskietkę.  

 

GRUPY ZBIORCZE (na piętrze) 15:00-15:30 

sala Misie –Misie, Pszczółki, Jeżyki 

sala Zajączki- Zajączki, Motylki 

 

GRUPA ZBIORCZA (parter) 15:30-16:30 

sala Pszczółki - Misie, Pszczółki, Jeżyki, Zajączki, Motylki 

                          od godz. 16:00- Biedronki, Żabki i Kaczuszki 

 

Pobyt w szatni należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 



 

Dotyczy grup: Biedronki, Żabki i Kaczuszki  

 (w godzinach od 7:00 do 16:00)  

W tych godzinach dzieci  schodzą się i rozchodzą  

od strony wejścia do starego budynku szkoły!   

 

W godzinach od 6.30-  7.00 – dzieci schodzą się w głównym budynku przedszkola 

W godzinach od 16.00-  16:30 - dzieci rozchodzą się z głównego budynku przedszkola  

Biedronki schodzą się w szkole od 7:30 -8:20, 

rozchodzą w szkole od 14:15-15:00. 

 

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola 

 

1. W godzinach od 7.00-  7:30  Rodzic/ Opiekun Prawny  lub osoba upoważniona przez rodziców 

przyprowadza dziecko do przedszkola od strony wejścia do starego budynku szkoły. 

2. Korzystając z domofonu przed wejściem informuje nauczyciela w sali zbiorczej (Żabki) o swoim 

przybyciu. 

3. W holu osoba dorosła obowiązkowo dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki ochronne i po 

przebraniu zaprowadza dziecko do sali zbiorczej. 

4. Następnie Rodzic/ Opiekun Prawny lub osoba upoważniona przez rodziców skanuje kartę na 

czytniku i niezwłocznie wychodzi z budynku. 

5. W godzinach od 7.30-  8:20 w szatni dyżuruje wyznaczony pracownik, który zaprowadza dziecko 

do sali. 

 

Pobyt w szatni należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

 

 

 

 

 



 

 

Odbieranie dziecka z przedszkola 

 

1. W czasie podwieczorku od 14.00- 14.15 przedszkole będzie zamknięte -  przybyłe w tym czasie 

osoby czekają  na zewnątrz budynku. ( z zachowaniem dystansu społecznego). 

2. W godzinach od 14.15- 15:00 Rodzic/ Opiekun Prawny  lub osoba upoważniona przez rodziców 

odbiera  dziecko z Przedszkola, pamiętając o zasadzie   

1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi, w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem/ dziećmi! 

W razie odbierania dziecka w innych godzinach niż ustalone Rodzic/ Opiekun Prawny  lub osoba 

upoważniona przez rodziców korzystając z domofonu przy wejściu do przedszkola informuje o swoim 

przybyciu.  

W szatni osoba dorosła obowiązkowo dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki ochronne i czeka, 

zachowując dystans społeczny, aż wyznaczony pracownik przyprowadzi dziecko do szatni. W szatni 

może przebywać w tym samym czasie 5 osób. W razie potrzeby rodzic czeka na dziecko na zewnątrz. 

3. Rodzic lub inna upoważniona osoba odbiera dziecko, skanuje kartę na czytniku i po przebraniu się 

dziecka niezwłocznie opuszczają budynek przedszkola. 

4. Odbierając dziecko w godz. od  15:00 -16:00 Rodzic/ Opiekun Prawny  lub osoba upoważniona przez 

rodziców poprzez domofon informuje nauczyciela (grupa zbiorcza w Kaczuszkach) o swoim 

przybyciu, wchodząc do szatni obowiązkowo dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki ochronne i 

czeka na otwarcie sali, by odebrać dziecko, następnie skanuje kartę na czytniku. 

5. W godzinach 16:00 do 16:30 Rodzic/ Opiekun Prawny  lub osoba upoważniona przez rodziców 

odbiera dziecko w budynku głównym przedszkola. Obowiązkowo dezynfekuje ręce lub zakłada 

rękawiczki ochronne i poprzez domofon informuje nauczyciela (grupa zbiorcza w Pszczółkach) o 

swoim przybyciu i czeka na otwarcie sali i odebranie dziecka. 

 

 

Pobyt w szatni należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

 

 

 

 

 

 



 

GRUPY ZBIORCZE (na piętrze) 15:00-15:30 

sala Misie –Misie, Pszczółki, Jeżyki 

sala Zajączki- Zajączki, Motylki 

 

GRUPA ZBIORCZA (parter) 15:30-16:30 

sala Pszczółki - Misie, Pszczółki, Jeżyki, Zajączki, Motylki 

                          od godz. 16:00- Biedronki, Żabki i Kaczuszki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


