
 
 
 

ZARZADZENIE NR ….. 

DYREKTORA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ,, POD MUCHOMORKIEM” 

W CIBORZU 

Z dnia 30 kwiecień 2020 

 

W sprawie funkcjonowania przedszkola w okresie obowiązywania wytycznych GIS i MZ 

 

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 29 kwietnia 2020 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

§ 1. 

Aby zabezpieczyć i zachować bezpieczeństwo dzieci organ prowadzący ogranicza liczebność grup min 8 max.  

12 dzieci w grupie. 

§ 2.  

Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, których rodzice lub inni domownicy nie są objęci 

kwarantanną ( Załącznik nr.1 Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i stanie zdrowia domowników). 

Przedszkole podczas pobytu dziecka w przedszkolu zapewnia wszystkie środki ostrożności, nie ponosi 

odpowiedzialności za zarażenie COVID-19 ( Załącznik nr. 2 Informacja dla rodzica /opiekuna) 

§ 3. 

 Wprowadza się kryteria dla dzieci, które mogą uczęszczać w tym okresie do przedszkola: 

1. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników 

handlu oraz systemów produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

2. Dwoje rodziców pracujących (podstawą jest przedstawienie zaświadczeń z zakładu pracy) 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców 

4. Brak zaległości w opłacie czesnego. 

§ 4. 

Podczas pobytu dziecka w przedszkolu będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  

§ 5. 

 Osobą odpowiedzialną za realizacje zarządzenia wyznaczam dyrektora pedagogicznego. 

§ 6.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

  

Podpis Dyrektora Przedszkola 

 

 

 

 



 
 
 

Załącznik nr.1 

DO ZARZADZENIA NR …. 

DYREKTORA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ,, POD MUCHOMORKIEM” 

W CIBORZU 

Z dnia 30 kwiecień 2020 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA I STANIE ZDROWIA DOMOWNIKÓW 

 

Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że jestem świadomy(a)  stanu zdrowia mojego dziecka i nie ma żadnych 

przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających  bezpieczny udział syna/ córki 

…………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko dziecka  

w zajęciach w Niepublicznym Przedszkolu Pod Muchomorkiem  

 

Oświadczam, że nikt z domowników nie jest objęty kwarantanną i nie wykazuje objawów COVID-19 

 

                                         …………………………………………………………….. 

                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Załącznik nr.2 

DO ZARZADZENIA NR … 

DYREKTORA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ,, POD MUCHOMORKIEM” 

W CIBORZU 

Z dnia 30 kwiecień 2020 

 

 

 

 

Informacja dla rodziców/opiekunów 

 

 

Niepubliczne Przedszkole ,,Pod Muchomorkiem’’ zobowiązuje się zapewnić wszystkie środki ostrożności, nie 

ponosi odpowiedzialności za zarażenie się dziecka COVID-19. 

 

Zapoznałem się informacją               …………………………………………………………….. 

                                                                   Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 
 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB 

ZAKAŹNYCH w tym COVID-19 

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU POD MUCHOMORKIEM 
 

 
Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 29 kwietnia 2020 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  
 

I Cel procedury 

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu  oraz chronić przed 

rozprzestrzenieniem się chorób zakaźnych w tym COVID-19 w placówce. 

II Zakres procedury 

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej w tym COVID-

19 w Niepublicznym Przedszkolu Pod Muchomorkiem 

1. Odbiór i wydawanie dziecka przy drzwiach głównych przez wyznaczonego 

pracownika 

2. Przy wejściu mierznie temperatury dziecku i zapisywanie w rejestrze 

3. Zachowanie odpowiednich odległości przy stolikach 

4. Ograniczona ilość dzieci w grupie 

5. Odkażanie w ciągu dnia powierzchni, poręczy włączników, klamek i łazienek 

6. Odkażanie placu zabaw 

7. Zakaz wyjścia poza teren przedszkola 

8. Wyznaczenie miejsca izolacji dziecka lub pracownika i osoby pełniącej funkcję 

opiekuna. 

III. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności 

           1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności 

monitorowania na bieżąco temperatury ciała dziecka i obserwacji ogólnego stanu zdrowia. 

           2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi 

przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się podejrzenia choroby zakaźnej w tym 

COVID-19. 

            3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia 

choroby zakaźnej w tym COVID-19 w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi. 

4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków 

pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy. 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej w tym COVID-19 

1. W przypadku wystąpienia podczas zajęć u personelu lub podopiecznego  

objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie 

odsunąć pracownika od pracy / dziecko od zajęć i odesłać transportem 

indywidualnym (w przypadku dziecka w porozumieniu z rodzicem) do domu. 

Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

2. Pracownik/ podopieczny powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym 

pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe 

odizolowanie go od innych osób. Osoba niesamodzielna powinna mieć na ten 

czas zapewnioną stałą opiekę. Zaleca się na czas oczekiwania na transport, 

zapewnić pracownikowi/ podopiecznemu jednorazową maseczkę i rękawiczki.  



 
 
 

3. Zaleca się ustalenie listy osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie  

w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia, a także 

przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z ogólnie obowiązującymi 

procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, 

uchwyty, oparcia itp.), których dotykał.  Rekomenduje się stosowanie się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

4. Rodzic/opiekun musi otrzymać informacje o konieczności niezwłocznego 

powiadomienia organu prowadzącego o potwierdzonym zakażeniu chorobą 

zakaźną w tym COVID-19 u dziecka ub innego członka rodziny. 

5. W razie potwierdzonego przypadku organ prowadzący zobowiązany jest do 

zamknięcia placówki oraz powiadomienia rodziców i PSSE 

 

 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania 

Podpis Dyrektora Przedszkola 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


