
Załącznik do zarządzenia Dyrektora z dnia 25.08.20r.  w sprawie  zasad pobytu dziecka 
w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile  w okresie epidemii COVID-19 

 

ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W PUBLICZNYM 

PRZEDSZKOLU NR 18 IM. KUBUSIA PUCHATKA 

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 

 

Opracowano na podstawie:  

 Ustawyo szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychz 02 marca 2020 r. (Dz. U. z 7 marca 2020 r. poz. 374) 
oraz 

 Rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN w sprawie wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli z 02 

lipca 2020 r.  

 

Uwaga!W celu zapewnienia jak najlepszegobezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się 

COVID-19 w przedszkolu obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa. Rodzice i pracownicy 

przedszkola muszą mieć świadomość, że jednostka funkcjonuje na zupełnie innych zasadach, niż 

dotychczas. Przedszkole rozpoczyna swoją działalność wg nowych rygorów z dniem 01 września 2020 

r. do odwołania. 

1. Od 1 września 2020 r w związku z pandemią koronawirusazajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze w 

przedszkole realizowane będą z zachowaniem dystansu między osobami przebywającymi  na terenie przedszkola oraz 

ograniczeniem  gromadzenie się dzieci w miejscach wspólnych.   

 

2. W przedszkolu  obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ( po przyjściu do przedszkola należy bezzwłocznie 

umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu , unikanie dotykania oczu ,  ust i nosa. Nauczyciele dopilnują , by 

uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem , po powrocie 

ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

3. W razie zauważenia u dziecka objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych,  pracownik przedszkola odizoluje 

dziecko od pozostałych dzieci , zapewni dystans min. 2 m między dzieckiem a innymi osobami, a następnie  nauczyciel 

niezwłocznie zawiadomi  rodziców (prawnych opiekunów), by odebrali dziecko z przedszkola własnym środkiem 

transportu. 

4. W sytuacji  zawieszenia zajęć ( całościowym lub częściowym), nauczyciele przedszkola  będąrealizowali zadania 

dydaktyczno-wychowawcze  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji 

tych zajęć określone przez dyrektora przedszkola .  

5. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, które mogłyby sugerujących 

chorobę zakaźną COVID-19 – należą do nich objawy zakażenia górnych dróg oddechowych takie jak: katar, kaszel, 

duszności, temperatura powyżej 37°C, biegunka. Przedszkole ma prawo odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem, u 

którego stwierdzi objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną. 

6. Rodzice, którzy zadeklarują chęć pobytu dziecka w przedszkolu od dnia 1września 2020 , zobowiązani są do zapoznania 

się z przesłanymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Kubusia 

Puchatka w Pile oraz złożenia wymaganych oświadczeń (załącznik nr 1,2,3...)najpóźniej do poniedziałku - 31.08.20r.  

 

7. Oświadczenia, o których mowa w pkt.7 należy umieścićw skrzynce podawczej w przedszkolu lub wysłać mailem na 

adres przedszkola pp18@cuw.pila.plw formie podpisanego skanu. 

8. W przypadku nieobecności dziecka rodzic zobowiązany jest doniezwłocznego powiadomienia przedszkola drogą 

mailową lub telefoniczną o terminie i przyczynie nieobecności. 

9. Rodzic ma obowiązek zaktualizowania numerów telefonów oraz wszelkich danych kontaktowych. 

10. W celu zachowania bezpieczeństwa każdy rodzic i pracownik przedszkola ma obowiązek zapoznać się z treścią 

następujących, przyjętych w przedszkolu procedur oraz przestrzegać ich: 

 

1) Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola; 

2) Szybkiej komunikacji z rodzicami;  

3) Postępowania na wypadek zauważenia objawów u dziecka lub pracownika mogących sugerować 

zakażenie koronawirusem; 
 

 

 



 
Załącznik do zarządzenia Dyrektora z dnia 25.08.20r.  w sprawie  zasad pobytu dziecka  

 
 w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile  w okresie epidemii COVID-19 

 

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o zamiarze korzystania z opieki  
w Publicznego Przedszkola Nr 18 im.Kubusia Puchatkaw okresie stanu epidemii. 
 
Oświadczam/my, że: 

1. Moja córka/mój syn ………………………………………………………………………………… 

nie miał kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie się wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej 

rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie pozostaje w izolacji, nie przejawia widocznych oznak 

choroby, rodzina nie jest objęta nadzorem epidemiologicznym. 

2. Zobowiązuję się przyprowadzad dziecko do przedszkola bez objawów choroby: kataru, kaszlu, gorączki, duszności 

oraz bez żadnych innych niepokojących objawów chorobowych charakterystycznych dla COVID-19. 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. Kubusia Puchatka 

procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola w razie 

wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w przedszkolu. 

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej w związku 

z wirusem COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

5. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar w 

trakcie trwania opieki. 

6. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych swoich i mojego dziecka w 

przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19. 

7. Znane mi/nam są czynniki ryzyka COVID-19, które mogą wystąpid u dziecka,pomimo podejmowanych przez 

Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka szczególnych rozwiązao sanitarnych, rekomendowanych przez 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

8. Przyjmuję/przyjmujemy pełną odpowiedzialnośd za podjętą decyzję związaną z uczęszczaniem dziecka do 

przedszkola. 

 

Przyjąłem/am do wiadomości i wyrażam zgodę 

Data ……………………….                              ………………………………………………………………………. 

(podpisy rodziców/ opiekunów prawnych) 


