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REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W ZAMOŚCIU   

Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDURY COVID-19 

 

 
Przedszkole jest placówką dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą, która 

zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole. 

Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami 

podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie 

następujących przepisów: 

§ 1 

PODSTAWA PRAWNA 
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)  

2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)  

3. Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682)  

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego  2019 r. w sprawie organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502)  

5. Statut Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Zamościu. 
 

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Regulamin opracowano w celu zapewnienie bezpiecznych warunków     

 przebywania  dziecka w przedszkolu.  

     2.  Regulamin reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.  

     3.  Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są rodzice/ prawni opiekunowie, 

          nauczyciele i pracownicy obsługi przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 3 

REGULAMIN  PRZYPROWADZANIA DZIECI  

DO PRZEDSZKOLA 

1. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych         

opiekunów) i w ustalonych godzinach: 

- przyprowadzanie 6:30 – 8:30 

- odbieranie 14:30 – 16:30 

    Ewentualne późniejsze przyprowadzenie dziecka należy zgłosić telefonicznie.  

    Drzwi wejściowe zamykane są po godzinie 8:30 do 14:30 

 

2. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Rodzice doprowadzają dzieci do drzwi przedszkola z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

4. W okresie pandemii rodzic przed wejściem do przedszkola powinien założyć 

maseczkę zakrywającą nos i usta, a w przedsionku zdezynfekować ręce. 

5. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię szatni, która stanowi przestrzeń wspólną, 

tylko czworo rodziców może korzystać z niej jednocześnie. Jeżeli nie ma 

konieczności wchodzenia z dzieckiem, dziecko przekazujemy do Pań z obsługi,  

a pobyt ograniczamy do minimum. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do 

sal przedszkolnych. 

6. Zabronione jest przynoszenie do przedszkola osobistych przedmiotów (np. butelki, 

bidony) lub zabawek. 

7. Po wejściu do sali zajęć dzieci kierowane będą niezwłocznie do łazienki w celu 

dokładnego umycia rąk. 

8. Dziecko przejawiające niepokojące objawy infekcji zostanie umieszczone  

w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu (izolatka) i niezwłocznie 

zostaną powiadomieni rodzice/ opiekunowie w celu odebrania dziecka z placówki. 

9. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do odbierania telefonu od dyrektora, bądź 

nauczyciela oraz natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych lub skierowania dziecka na kwarantannę. 

 

 

§ 4 

REGULAMIN ODBIERANIA DZIECI  

Z PRZEDSZKOLA 

1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych 

opiekunów) lub upoważnioną osobę. 

2. Rodzice/ opiekunowie odbierając dzieci korzystają z domofonu i oczekują na 

przyprowadzenie dziecka przez pracownika przedszkola. Wejście do szatni 

możliwe jest dla czworga rodziców z zachowaniem dystansu. Tylko w 

uzasadnionych przypadkach rodzic może wejść na hol pierwszego piętra. 



3.  Rodzice upoważniając pisemnie osobę do odbioru dziecka wypełniają druk 

upoważnienia do odbioru dziecka (załącznik nr 4a do Polityki Bezpieczeństwa 

Przetwarzania Danych Osobowych). 

4. Rodzice upoważniając pisemnie inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola 

przyjmują na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka. 

5. Odbieranie dziecka przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach po wypełnieniu dodatkowego dokumentu. 

6. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią 

odbierającą dziecko jak i za odebrane przez nią dziecko. 

7. Osobom nieupoważnionym pisemnie do odbioru dzieci nie będą oddawane. 

8. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie 

dowód osobisty i na prośbę nauczycielki okazać go. 

9. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie 

poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest 

zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania 

kontaktu z rodzicami ( opiekunami) dziecka lub osobą upoważnioną do odbioru. 

10. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, 

nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka  

(prawnych opiekunów, osoby upoważnione).  

11. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonów nie można uzyskać 

informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel 

oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez 1 godzinę. Po upływie 

tego czasu powiadamia najbliższy komisariat Policji, która podejmuje dalsze 

czynności związane z umieszczeniem dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym. 

12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców 

musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

13. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać aktualne telefony 

kontaktowe oraz adresy zamieszkania dziecka.  

14.  Szczegółowe zasady dotyczące odbioru dziecka z przedszkola regulują 

następujące procedury:  

     a) Procedura postępowania w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola.  

     b) Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko jest  

         odbierane przez rodzica będącego pod wpływem alkoholu.  

     c) Procedura postępowania w przypadku problemów z odbieraniem dziecka przez   

         rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku.  

 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1.Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci powinien zostać zatwierdzony przez     

   Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców. 

2.Z procedurą powinni zostać zapoznani wszyscy rodzice i pracownicy przedszkola,   

   każdego roku na pierwszych zebraniach organizacyjnych w grupach. 


