
…………………………………………………………. 

       /pieczątka przedszkola macierzystego/ 

 

 

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur letni 

do Przedszkola w Sulmierzycach 

w terminie od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. 

Proszę o przyjęcie ……………………………………………………ur.………………………. 
(imię i nazwisko dziecka) – WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI (data urodzenia) 

 

do Przedszkola w Sulmierzycach. 

Adres zamieszkania dziecka, rodziców/ opiekunów prawnych: 

…………………………………………………………………………………………………… 
(miejscowość, ulica, numer domu) 

 
Dane rodziców dziecka/opiekunów dziecka 

 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu: ____________________________________________________ 

Numer  tel.  do  pracy  matki ……………   ojca …………………………. do   domu……………………… 

POBYT  DZIECKA W  PRZEDSZKOLU  :                                                                              

 

 Dwa posiłki od 7.00 - 12.00 ( śniadanie, obiad) 

 Trzy posiłki od 7.00 - 16.00 ( śniadanie, obiad, podwieczorek) 
 

      (proszę właściwe zaznaczyć) 

 

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu 

(stan zdrowia/uczulenia/ewentualne potrzeby socjalne, diety itp.) 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż dyżur letni odbywa się w sytuacji pandemii w kraju. Praca 

przedszkola jest zgodna  z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, MEN i Głównego Inspektora 

Sanitarnego.  Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania z dodatkowych procedur w 

Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach, w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną 

epidemią koronawirusa i w związku z ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty 

wprowadzonym  z Zarządzeniem Nr 32/2019/2020 z dnia 18 maja 2020 r. ( Załącznik nr 2) 

 

………………, dnia ……… …………………………..      …………………… 
     podpis  matki/opiekuna prawnego podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 



 

Załącznik  nr 1 do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur letni 

 

……………………………… 

Nazwisko i imię matki/opiekunka dziecka 

 

…………………………….. 

Nazwisko i imię ojca/opiekuna dziecka 

 

OŚWIADCZENIE 

Do obioru z przedszkola 

dziecka……………………………………………………………………………………………………… 

upoważniam następujące osoby: 

 

  1. …………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko                  miejsce zamieszkania                  nr dowodu osobistego               nr telefonu  

 

         Podpis 

  2. …………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko                  miejsce zamieszkania                  nr dowodu osobistego               nr telefonu 

 

 

  3. …………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko                  miejsce zamieszkania                  nr dowodu osobistego               nr telefonu  

 

 

………………, dnia………..                                                                       ………………… 

                                                                                                      Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu 

jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez nas osobę 

 

………………….., dnia …………     ……………………                           ……………………… 
podpis   matki                          podpis ojca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administrator i dane 

kontaktowe 

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach, 98-338 Sulmierzyce, kontakt: 

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: 

przedszkole.sulmierzyce@wp.pl 

2) telefonicznie: 34 3207080 

3) pisemnie: ul. Polna 1A, 98-338 Sulmierzyce  

Inspektor Ochrony 

Danych 

Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu jest Roman Zelga, z którym można 

się skontaktować e-mailowo: roman.zelga@elitpartner.pl  

Cele przetwarzania, 

podstawa prawna 

przetwarzania, czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych 

Dane będą przetwarzane przez Państwowe Przedszkole w Sulmierzycach w celach: 

1) wypełnienia obowiązków prawnych przyjęcia dziecka na dyżur letni 

do publicznej placówki oświatowej, w tej sytuacji podanie danych jest 

obowiązkowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub 9 ust. 1 lit. g RODO) - 

ciążących na Szkole w szczególności zadań wynikających z: 

a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. 

 

Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo 

oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach 

postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczęszcza do szkoły, zaś 

dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku. Podanie danych na 

wniosku jest obowiązkowe.  

Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione: 

1) do organu prowadzącego Urzędu Gminy w Sulmierzycach; 

2) podmiotom którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów 

prawa 

Prawa osoby, której 

dane  dotyczą 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Szkoła Podstawowa mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których 

zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy 

dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują 

prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te 

sprzeciwiają się usunięciu danych, Szkoła Podstawowa nie potrzebuje już 

danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, 

których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy 

osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu 

stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego 

sprzeciwu; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

………………, dnia………..                                                                       ……………..…………………  

                                                                                                                Podpis rodziców/opiekunów prawnych 
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Załącznik  nr 2 do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur letni 

 

Zarządzenie Nr 32/ 2019/2020 

Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach 

z dnia 18 maja 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia dodatkowych procedur w Publicznym Przedszkolu w 

Sulmierzycach, w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i w 

związku z  ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty 

 

Na podstawie: 

 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019  r. poz. 1148 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 

2197), 

 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),  

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

59 ze zm.),  

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 

69 ze zm.), 

 Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) 

 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 

ze zm) 

 Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 

r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane 

na podstawie art. 8a ust.. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567) 

 Wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 

form wychowania przedszkolnego z dnia 29 kwietnia 2020r. opublikowanych przez MEN, 

GIS i Ministerstwo Zdrowia 

 

 

§ 1 

W związku z sytuacją pandemii COVID – 19 dyrektor  po konsultacji i uzgodnieniu z organem 

prowadzącym wprowadza na terenie przedszkola dodatkowe procedury mające na celu 

bezpieczne przebywanie dzieci w placówce (załącznik nr 1). 

 

§ 2 

 

Powstałe procedury są uzupełnieniem już istniejących, a ich wprowadzenie podyktowane jest 

szczególną sytuacją epidemiczną. 

 

§ 3 

 



Do stosowania procedur zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy placówki, rodzice, 

osoby przychodzące do przedszkola.  

 

       §4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 18 maja 2020r. 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2019/2020 

Dyrektora Publicznego Przedszkola  

w Sulmierzycach z dnia 18  maja 2020r. 

 

 

 

 

 

Procedury obowiązujące  

w Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach  

w związku z sytuacją epidemiczną w kraju 

spowodowaną COVID -19 

 
§1 

Podstawa prawna 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 

2197), 

 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),  

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

59 ze zm.),  

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 

69 ze zm.), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 

ze zm) 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane 

na podstawie art. 8a ust.. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567) 

 Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 

form wychowania przedszkolnego z dnia 29 kwietnia 2020r. opublikowane przez MEN, 

GIS i Ministerstwo Zdrowia 

 

 

§ 2 



Postanowienia ogólne 

 

1. Celem procedury jest zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, 

zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom przedszkola oraz rodzicom. 

2. Procedura obejmuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców, dzieci. 

 

 

 

§ 3 

 

Dyrektor przedszkola 

 

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do 

wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii  COVID-19. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania 

placówki. 

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od 

rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do przedszkola w czasie 

pandemii. 

5. Zapoznaje rodziców z procedurami obowiązującymi w przedszkolu w czasie pandemii. 

6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka 

lub pracownika. Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny w skład, którego wchodzi: 1 

przyłbica, 1 fartuch ochronny, rękawiczki. 

7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, 

fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

8. Zapewnia w przedszkolu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia 

rąk dla dorosłych i dzieci. 

 
§ 4 

Pracownicy przedszkola 

1.Pracownicy obsługi i administracji: 

a. Pracownik przystępuje do pracy po wcześniejszym zmierzeniu mu temperatury. 

b. Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub 

środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

c. Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje. 

d. Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, dyżurki, innych pomieszczeń 

służących do wykonywania swoich obowiązków. 

e. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, 

blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie 

dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. 

f. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i 

starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. 



g. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora 

placówki. 

h. Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem 

opiekującym się dziećmi. 

2. Intendent 

a. Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania 

zbiorowego żywienia. 

b. Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

c. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia 

zaplecza kuchennego oraz zmywalni. 

d. Dba o czystość magazynu spożywczego. Wstęp do magazynu ma tylko intendentka. 

e. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór 

dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym 

dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym 

materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za 

drzwiami. 

f. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka 

okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

g. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora 

placówki. 

3. Nauczyciel. 

a. Nauczyciel przystępuje do pracy po wcześniejszym zmierzeniu mu temperatury 

b. Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – 

wychowawcze w przedszkolu lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy 

zdalnej. 

c. Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. 

d. Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw stosując się do zaleceń Głównego Inspektora 

Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu. 

e. Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego tak, aby grupy 

nie mieszały się ze sobą. 

f. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej 

zabawce na placu zabaw. 

g. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra. 

h. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka 

okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

i. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora 

placówki. 

 

 

 



§ 5 

Rodzice 

 

1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 w przedszkolu i podpisują stosowne 

oświadczenia (Załącznik nr 1) 

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są 

istotne. 

3. Nie przyprowadzają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. 

4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko –bez objawów chorobowych.  

5. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w 

drodze do i z przedszkola. Z chwilą wejścia do placówki rodzic zabiera maseczkę do 

domu. 

6. Rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola są wyposażeni w maseczkę oraz 

rękawiczki. Obowiązkowo dezynfekują ręce w wejściu do przedszkola 

7. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są do zmierzenia 

dziecku temperatury. 

8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, 

nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania 

czy kasłania. 

9. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów z 

przedszkola. 

 

 

§ 6 

Organizacja opieki w przedszkolu 

1. Zajęcia odbywają się od godz. 7.00 do 16.00 

2. W związku z powierzchnią sal, w jednej sali może przebywać jednocześnie 10 dzieci oraz 

1 nauczyciel i 1 pomoc nauczyciela.  

3. Dzieci po przyjściu do przedszkola mają mierzoną temperaturę przez nauczyciela lub 

pomoc nauczyciela oraz każdorazowo kiedy wygląd, zachowanie dziecka może świadczyć, iż jest 

ono niezdrowe. 

4. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez żadnych objawów 

chorobowych. Nie można przyprowadzać do przedszkola dzieci, które cierpią na przewlekłe 

choroby somatyczne. 

5. Dzieci przebywają w wyznaczonych salach pod opieką stałych opiekunów. 

6. Dzieci nie mogą przynosić do sali żadnych przedmiotów z domu. 

7. W sali podczas pandemii mogą być tylko zabawki, które podlegają szybkiej dezynfekcji. 

8. Nauczyciele ograniczają ilość dekoracji w salach, nie tworzą podczas pandemii kącików 

tematycznych. Nie organizują wystawek prac dzieci. 

9. Nauczyciel, pomoc nauczyciela podczas zajęć może być zaopatrzony w maseczkę, 

rękawiczki, przyłbice, fartuch. 

10. Nauczyciel i pomoc nauczyciela zachowują dystans miedzy sobą 1,5 metra. 



11. Dzieci korzystają wyłącznie z własnych przyborów: kredki, mazaki, pędzelki, nożyczki i 

inne. Nauczyciel zwraca uwagę, aby dzieci nie wymieniały się przyborami. 

12. Nauczyciel jest zobowiązany pilnować dzieci, aby w miarę możliwości wybierały 

zabawki i nimi się nie wymieniały. Przy użyciu zabawki przez inne dziecko powinna być ona 

zdezynfekowana. 

13. Nauczyciel i pomoc nauczyciela dbają, aby dzieci w miarę możliwości nie gromadziły się 

w większe grupki. Zachowywały dystans podczas zabawy oraz spożywania posiłków. 

14. Nauczyciel jest zobowiązany wyjaśnić dzieciom zasady panujące w przedszkolu i ich cel.  

15. Nauczyciel i pomoc nauczyciela zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, 

szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety. Nauczyciel organizuje pokazy 

właściwego mycia rąk. 

16. Dzieci nie myją w przedszkolu zębów. 

17. Dzieci korzystają z toalet w sali. Do toalety wchodzą pojedynczo. Po każdorazowym z 

skorzystaniu z toalety jest ona dezynfekowana przez pomoc nauczyciela. 

18. Pomoc nauczyciela podczas wykonywania czynności higienicznych przy dziecku powinna 

być zaopatrzona w fartuch. 

19. Nauczyciel i pomoc nauczyciela dbają by opary z środków dezynfekujących nie były 

uciążliwe dla dzieci. 

20. Nauczyciel nie może organizować wyjść na spacer. Może skorzystać z wyznaczonego 

przez dyrektora placu zabaw, za jego zgodą. 

21. Grupa przedszkolna nie przemieszcza się po terenie przedszkola. 

22. Nauczyciel, pomoc nauczyciela ma prawo zmierzyć dziecku temperaturę, po uzyskaniu 

wcześniejszej pisemnej zgody rodzica. 

23. Wszelkie oznaki chorobowe u dzieci powinny być natychmiast zgłaszane rodzicowi oraz 

dyrektorowi. 

24. W przypadku wystąpienia gorączki czy innych symptomów chorobowych, należy 

stosować procedurę postępowania z dzieckiem chorym. 

25. Nauczyciele są zobowiązani do zapoznania rodziców z wdrożonymi procedurami. Ich 

akceptacja przez rodziców jest warunkiem uczestniczenia dziecka w zajęciach podczas pandemii 

COVID -19. 

§ 7 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci 

1. Do przedszkola dziecko przyprowadzają i odbierają je z niego wyłącznie rodzice. W 

czasie pandemii ze względu na bezpieczeństwo dzieci i pracowników nie jest możliwe odbieranie 

dzieci przez osoby trzecie. 

2. Rodzice wchodzący do przedszkola powinni być zaopatrzeni w maseczkę oraz 

rękawiczki. Dezynfekują ręce po wejściu do przedszkola. 

3. Do szatni zgodnie z jej metrażem może wejść jednocześnie dziesięcioro rodziców z 

dzieckiem. Należy stosować się do instruktażu osoby z personelu przedszkola lub też pisemnej 

instrukcji na drzwiach szatni.  

4. Podczas pobytu w szatni należy zachować pomiędzy sobą dystans 2 metrów.                        

Nie należy w szatni przedszkola, korytarzu prowadzić rozmów z innymi rodzicami. 

5. Rodzice, dzieci nie dotykają drzwiczek szatni innych dzieci.  

6. Rodzice doprowadzają dziecko do drzwi grupy, skąd w drzwiach dziecko odbiera 

nauczyciel lub pomoc nauczyciela. Rodzice nie wchodzą do sali. 

7. Rodzice utrzymują 2 metrowy dystans od nauczyciela i innych pracowników przedszkola. 



8. Nadal preferowaną drogą uzyskiwania dłuższych informacji o dziecku jest kontakt 

telefoniczny lub droga e-mail. 

9. Przy odbiorze dziecka z przedszkola należy pokazać się w drzwiach grupy i poczekać aż 

nauczyciel wyprowadzi dziecko. 

10. Rodzic ma obowiązek być w stałym kontakcie z placówką, aby nauczyciel mógł z nim 

skontaktować się w przypadku konieczności odbioru dziecka. 

11. W przypadku dzieci dojeżdżających autobusem, do autobusu wyprowadza ich 

wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. 

12. W przypadku podejrzenia u siebie choroby koronawirusa lub u osób z którymi miał 

kontakt rodzic lub dziecko, należy niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola. 

13. W przypadku kiedy rodzina dziecka jest w kwarantannie, dziecko nie może przebywać w 

przedszkolu. Nie wcześniej niż po tygodniu od jej zakończenia dziecko może przyjść do 

przedszkola. 

§ 8 

Bezpieczeństwo na placu zabaw 

 

1. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa przedszkolna. 

2. Wyjście na plac zabaw każdorazowo konsultowane jest z dyrektorem. 

3. Po każdym przyjściu z placu zabaw, należy zgłosić to dyrektorowi, który zleca 

dezynfekcję przyborów. 

4. Podczas pobytu na placu zabaw nauczyciel dba, aby dzieci korzystały tylko z 

wyznaczonego placu, dba o bezpieczeństwo dzieci oraz zachowywanie przez nie dystansu. 

5. Dzieci nie mogą korzystać z piaskownicy. 

 

§ 9 

Monitorowanie osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola 

 

1. W przedszkolu bez zgody dyrektora, nie mogą przebywać osoby nie będące dziećmi, 

nauczycielami, pracownikami czy rodzicami. 

2. Wszelkie sprawy załatwiane powinny być drogą telefoniczną lub za pomocą skrzynki e- 

mail. 

3. W sekretariacie przedszkola może przebywać tylko jedna osoba, która powinna być 

zaopatrzona w maseczkę, rękawiczki oraz powinna zdezynfekować ręce przed wejściem. 

§ 10 

 

Organizacja żywienia 

 

1. Dzieci spożywają posiłki we własnych salach.  

2. Przed posiłkiem i po posiłku, pomoc nauczyciela dezynfekuje wszystkie stoliki. 

3. Nauczyciel dba, aby wszystkie dzieci umyły ręce przed posiłkiem. 

4. Posiłki są dowożone do drzwi grupy na wózku kelnerskim. Personel kuchenny nie 

wchodzi do sali zajęć.  Posiłki roznosi będąca na grupie pomoc nauczyciela. 

5. Podczas roznoszenia posiłku nauczyciel dba o bezpieczeństwo dzieci, aby nie oparzyły się 

posiłkiem. 

6. W czasie spożywania posiłku dzieci zachowują dystans miedzy sobą. 

7. Po skończonym posiłku pomoc nauczyciela odstawia brudne naczynia na wózek, który 

zabierany jest przez pomoc kuchenną. 

§ 11 



Postępowanie w przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych  

1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe. W czasie pandemii nie mogą być 

przyprowadzane dzieci z przewlekłymi chorobami somatycznymi, alergiami. 

2. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub 

zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego 

zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu 

nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz 

poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka. 

3. Dziecko z objawami chorobowymi powinno zostać odizolowane od innych osób. Dziecko 

przebywa pod opieką osoby dorosłej w wyznaczonym do tego pomieszczeniu. 

4. Rodzic jest zobowiązany natychmiast odebrać dziecko z przedszkola po informacji od 

nauczyciela. 

5. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub dyrektor podejmują 

wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu rodzicami, z osobami upoważnionymi 

przez rodziców do odbioru dziecka. 

6. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji 

lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania Procedury postępowania w 

przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z 

udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania 

Pogotowia Ratunkowego, powiadomienie powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej, a 

także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu. 

7. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola. 

Rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania. 

 

§ 12 

  Postępowanie w przypadku stwierdzenia pracownika objawów chorobowych  

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów chorobowych. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika będącego na stanowisku 

pracy sugerujących zarażenie koronawirusem, pracownik powinien udać się do wyznaczonego 

pomieszczenia, będącego izolatką w celu izolacji od innych osób. 

3. Po zaistnieniu takiego faktu, dyrektor powiadamia powiatową stacje sanitarno – 

epidemiologiczną i stosuje się do jej instrukcji i poleceń. 

§ 13 

 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni   

1. W wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz instruktaż o 

obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola. 

2. Rodzice/ opiekunowie muszą dezynfekować dłonie, posiadać rękawiczki ochronne oraz 

mieć zakryte usta i nos. 

3. Powierzchnie dotykowe: klamki, włączniki, drzwiczki szafek w szatni dzieci są 

dezynfekowane na bieżąco. Także toalety będące w częściach wspólnych podlegają bieżącej 

dezynfekcji. 

4. Po przejściu rodziców, osób trzecich w ciągach komunikacyjnych należy zadbać o 

dezynfekcje podłóg oraz powierzchni dotykowych. 



5. Pomoc nauczyciela będąca na grupie dba o dezynfekcje blatów stolików, krzeseł, 

zabawek. 

6. Przeprowadzając dezynfekcje należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy zadbać, aby dzieci nie były narażone na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji. 

7. Nauczyciele, pomoc nauczyciela, pozostali pracownicy korzystają z indywidualnych 

środków ochrony osobistej. 

§ 14 

Praca kuchni i dostarczanie posiłku do sal 

1. Pracownicy kuchni korzystają podobnie jak inni pracownicy przedszkola z 

indywidualnych środków ochrony osobistej. 

2. Podczas wykonywania prac starają się zachować dystans 1,5 m.  

3. Pracownicy zwracają szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycie i 

dezynfekcję stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych, sztućców. 

4. Po każdym posiłku naczynia musza być wyparzane. 

5. Intendent dba aby, osoby dowożące produkty do sporządzania posiłków nie wchodziły 

do części kuchennej przedszkola. W trakcie odbierania towaru intendent musi być 

zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej. Po odbiorze produktów myje 

opakowania produktów lub odkłada je na kwarantannę. 

6. Personel kuchenny nie wchodzi do sal. 

7. Pomoc kuchenna dostarcza posiłek wózkiem pod drzwi grupy. 

8. Posiłek odbiera pomoc nauczyciela, która rozkłada posiłek na stolikach wcześniej 

wydezynfekowanych. 

9. Brudne naczynia pomoc nauczyciela oddaje na wózek. Wózek zabiera pomoc 

kuchenna.  

10. Naczynia kuchenne, sztućce podlegają myciu i dezynfekcji. 

§ 15 

Dowóz posiłków do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

1. Personel kuchenny dba, aby posiłek był przygotowany zgodne z wytycznymi HACCAP. 

2. Posiłek jest przewożony w termosach i zamykanych pojemnikach. 

3. Pracownicy przewożący posiłek są wyposażeni w środki ochrony osobistej. 

4. Przekazują posiłek w drzwiach placówki pracownikowi wyznaczonemu przez dyrektora 

tej placówki. Pracownik ten wyposażony jest również w środki ochrony osobistej. Po 

odebraniu termosów powinny zostać one zdezynfekowane. 

5. Po każdorazowym dostarczeniu posiłku dezynfekowany jest samochód. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników przedszkola, rodziców, 

opiekunów dzieci 

2. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 



Załącznik nr 1 do Procedury obowiązującej 

w Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach  

w związku z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną COVID -19 

 Dyrektora Publicznego Przedszkola  

w Sulmierzycach z dnia 18 maja 2020r. 

 

 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 
 
Imię i nazwisko dziecka..................................................................... 

 
1.Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z zagrożenia, które niesie ze sobą zakażenie 

koronawirusem lub/i zachorowania na COVID -19 i zobowiązuję się do przestrzegania zaleceń 

„Procedury obowiązującej  w Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach w związku z sytuacją 

epidemiczną w kraju spowodowaną COVID-19” opartej  na wytycznych przeciwepidemicznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 wydane na podst. Art 8a ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019 poz. 59 oraz z 2020 poz. 322, 374 i 576).  

 

2.Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym, przed 

wejściem dziecka do sali, i w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów 

zdrowotnych. 

 

3. Wyrażam zgodę  w przypadku podejrzenia u mojego dziecka  objawów chorobowych, na 

wyizolowanie od grupy pod opieką osoby dorosłej. 

 

4.Oświadczam, że nic mi nie wiadomo o tym, aby moje dziecko miało kontakt z osobą 

zakażoną wirusem Covid-19a także oświadczam, że nikt z członków najbliższej rodziny dziecka 

oraz jego otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby 

(kaszel, katar, podwyższona temperatura, bóle mięśni). 

 

5.Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania obowiązujących w placówce procedur 

związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola w 

razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 

 

6.Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej dziecka oraz osób w jego najbliższym otoczeniu i rodzinie-w szczególności 

odnośnie podejrzenia lub stwierdzenia zakażeniem wirusem Covid-19. 

 

7.Rozumiem, że przestrzeganie zaleceń zawartych w „Procedurze obowiązującej  w 

Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach w związku z sytuacją epidemiczną w kraju 

spowodowaną COVID-19” zmniejsza, ale nie eliminuje możliwości zakażenia i zachorowania 

przez dziecko, członków rodziny oraz inne osoby, które miały z nimi kontakt. 

 

Miejscowość, .....................................................data ..............................................  

Podpisy Rodziców/Prawnych Opiekunów 

........................................................................ 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Administrator i dane 

kontaktowe 

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach, 98-338 Sulmierzyce, kontakt: 

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: 

przedszkole.sulmierzyce@wp.pl 

2) telefonicznie: 34 320 70 80 

3) pisemnie: ul. Polna 1 A, 98-338 Sulmierzyce 

Inspektor Ochrony 

Danych 

Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu  jest Roman Zelga, z którym można 

się skontaktować e-mailowo: roman.zelga@elitpartner.pl  

Cele przetwarzania, 

podstawa prawna 

przetwarzania, czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych 

Dane będą przetwarzane przez Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach w celach: 

1) wypełnienia obowiązków prawnych przyjęcia dziecka do publicznej 

placówki oświatowej w  związku z wystąpieniem stanu epidemii 

COVID-19 w tej sytuacji podanie danych jest obowiązkowe (na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - ciążących na Publicznym Przedszkolu w 

Sulmierzycach w szczególności zadań wynikających z: 

a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. 

b. Rozporządzenie MEN z 29 kwietnia 2020 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

c. Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli z 

30 kwietnia 2020r. w związku z otwarciem przedszkoli. 

2) Pomiaru temperatury dziecka na podstawie wyrażonej zgody 

rodzica/opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a  oraz 9 ust. 1 lit. a RODO). 

 

Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo 

oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach 

postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczęszcza do szkoły, zaś 

dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku.  

Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione: 

1) do organu prowadzącego Urzędu Gminy w Sulmierzycach; 

2) podmiotom którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów 

prawa 

3) MEN 

Prawa osoby, której 

dane  dotyczą 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach 

mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których 

zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy 

dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują 

prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te 

sprzeciwiają się usunięciu danych, Przedszkole nie potrzebuje już danych 

osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane 

dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te 

wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia 

nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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