
 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA DLA RODZICÓW  

PODCZAS 

PRZYPROWADZANIA    I ODBIERANIA 

DZIECKA  

OBOWIĄZUJĄCE W  PUBLICZNYM  

PRZEDSZKOLU NR 2 „BAJECZKA”  

 



 

 1. Rodzic bądź opiekun dziecka  wchodzi na teren budynku przedszkola 

tylko i wyłącznie w maseczce i rękawiczkach bądź dezynfekuje ręce. 

 2. Przed wejściem do szatni przedszkola rodzic zabiera z oznaczonego 

pojemnika kolorowy znacznik, uprawniający do wejścia do budynku. 

      Kolory znaczników: 

Kolor 

znacznika 

Grupa wiekowa Nazwa 

oddziału 

Wychowawca Szatnia 

 3 latki Krasnoludki 1 p. Monika i Magdalena przy sali oddziału 

 3 latki Krasnoludki 2 p. Izabela i Violetta na wprost wejścia p-la. 

 4 latki Misie 1 p. Hania i Violetta hol główny przy sali 

 4 latki Misie 2 p. Agnieszka A. i Beata hol główny przy wejściu 

 5 latki Pszczółki 1 p. Lidka i Agnieszka N. hol główny 

 5 latki Pszczółki 2 p. Kasia i Jola hol główny 

 6 latki Smerfy 1 p. Ela i Halina wnęka żółto/zielona 



 6 latki Smerfy 2 p. Agnieszka K. i Beata wnęka zielona 

 6 latki Smerfy 3 p. Małgosia i Halina wnęka zielona 

 

  3. Rodzic posiadający znacznik  kieruje się do szatni zgodnie 

z wyznaczonym kolorem. 

      6 latki     - wnęka zielona (na lewo od holu głównego), 

      4-5 latki  - hol główny w kolorze żółtym, 

      3 latki     - K2 (pomieszczenie na wprost wejścia do przedszkola), 

                       K1 (pomieszczenie przy sali oddziału). 

  4. W przypadku braku znaczników  w pojemnikach  (co oznacza 

maksymalną, dozwoloną liczbę osób dorosłych w budynku przedszkola) 

rodzic/opiekun oczekuje w STREFIE KOLOROWY START 

z zachowaniem dystansu społecznego. 



  5. Rodzic odpowiedzialny jest za rozebranie bądź ubranie  dziecka w szatni 

i doprowadzenie do oddziału (dotyczy oddziału Krasnoludki 1, 

Krasnoludki 2, Misie 1).  

      Dziecko z oddziału Misie 2, Pszczółki 1, Pszczółki 2, Smerfy 1, 2, 3 

rodzic doprowadza korytarzem do STREFY DZIECKA, gdzie opiekę 

nad nim przejmują wyznaczeni  pracownicy przedszkola. 

  6. Wychodząc z budynku przedszkola rodzic odkłada znacznik  do 

odpowiedniego pojemnika. 

  7. Odbieranie dziecka z przedszkola odbywać się będzie na tych samych 

zasadach co przyprowadzanie, po uprzednim wywołaniu go z oddziału. 

  8. Prosimy o dezynfekcję rąk przed: podniesieniem słuchawki, wybraniem 

numeru oddziału i wywołaniem dziecka. 

  9. Prosimy o nieprzyprowadzanie do przedszkola dzieci z objawami 

choroby. 


