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

  Imię i Nazwisko rodzica składającego oświadczenie 

 

Dane do kontaktowania się 

w sprawie rozpatrzenia wniosku 

 

 

Tel....................................................   e-mail...................................................................... 

 

              

                                            Dyrektor Przedszkola nr 11 

 

 

 

Wniosek 

o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii w terminie 

 od 01 do 12 czerwca 2020 r. w Przedszkolu nr 11 w Chorzowie 

 

W okresie epidemii placówka pełniąca opiekę przedszkolną zobowiązana jest do przestrzegania reżimu 

sanitarnego ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w drodze wytycznych przeciwepidemicznych 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 

oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych 30 kwietnia 2020 na podstawie art. 8 ustawy                    

z dnia  z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 

322, 374, 567) oraz wytycznych opublikowanych wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych                    

w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego opublikowanych na stronie internetowej 

urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej.  

Oświadczam, 

że znam warunki korzystania z opieki przedszkolnej w czasie epidemii  

i wnioskuję o wznowienie opieki przedszkolnej dla 

 

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

Imię i Nazwisko dziecka 

 

 

 

Data: ...............................................            Podpis rodzica/opiekuna :............................................................ 

 

 

Decyzja dyrektora Przedszkola nr 11: ............................................................................................................. 

Pieczęć i podpis dyrektora:  



 

Przedszkole Nr 11 

ul. Czysta 12 

41-500 Chorzów 

PROCEDURY  POSTĘPOWANIA W REŻIMIE SANITARNYM                                                

W PRZEDSZKOLU NR 11                                                                                                                             

ZGODNIE  Z WYTYCZNYMI  GIS PODCZAS COVID-19  

 

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIÓRU DZIECI OBOWIĄZUJĄCA                                   

W PRZEDSZKOLU NR 11   W REŻIMIE SANITARNYM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRZYPROWADZANIE DZIECI 

1) Rodzic/opiekun prawny lub inna osoba upoważniona przyprowadza dziecko o ściśle określonej, 

zadeklarowanej wcześniej  godzinie 

2) Dzieci przyjmowane są do przedszkola w odstępie 5-10 minutowym celem wykonania działań 

związanych z reżimem sanitarnym (pomiar temperatury, zabiegi higieniczne) oraz z potwierdzeniem 

pobytu dziecka w placówce 

3) W przypadku spóźnienia, w godzinach wydawania posiłku ustalonych przez dyrektora, placówka nie 

będzie przyjmowała dzieci 

4) Rodzic dla dziecka powyżej 4 roku życia zabezpiecza dziecku maseczkę na czas drogi                                              

"do"  i "z" przedszkola  

5) Rodzic przyprowadzając  dziecko do przedszkola nie wchodzi na teren budynku. Dziecko zostaje 

przekazane dyżurujące przy wejściu woźnej  oddziałowej 

6) Pozostali rodzice oczekują na swoją kolej przed budynkiem przedszkola, z zachowaniem reżimu 

sanitarnego (maseczki, rękawiczki, odległość) 

7) Kolejny rodzic z dzieckiem podchodzi do wejścia dopiero po odejściu poprzedniego rodzica 

8) Woźna odbierając dziecko od rodzica dokonuje pomiaru temperatury. Jeśli pomiar wskazuje 

podwyższoną temperaturę, dziecko oddawane jest rodzicowi i nie może wejść do przedszkola 

9) Kolejna woźna odprowadza dziecko do szatni, dokonuje rejestru czasu pobytu, monitoruje drogę dziecka 

do łazienki, gdzie dziecko myje ręce wodą z mydłem, a potem kieruje do przydzielonej sali 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. ODBIÓR DZIECI 

1) Rodzic/opiekun prawny lub inna osoba upoważniona odbiera dziecko o ściśle określonej, zdeklarowanej 

wcześniej godzinie.  Przychodząc po dziecko nie wchodzi na teren placówki. Dziecko zostaje przekazane 

przez dyżurującą woźną oddziałową. 

2) Oczekujące na dzieci osoby  zachowują dystans zgodny z reżimem sanitarnym. 

3) Kolejna woźna monitoruje dziecko w drodze do szatni, gdzie w miarę potrzeb udziela dziecku pomocy                                    

w ubieraniu się, stosując środki indywidualnej ochrony (maseczka, rękawiczki) 

4) Woźna dyżurująca odprowadza dziecko do drzwi i przekazuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub innej 

osobie upoważnionej do odbioru dziecka. 
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II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM 

KORONAWIRUSEM  W PRZEDSZKOLU NR 11  W REŻIMIE SANITARNYM 
 

 

1. ZAKAŻENIE DZIECI 

1) Do przedszkola uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych 

2) Dyrektor przedszkola zarządza systematyczne monitorowanie przez nauczycieli stanu zdrowia 

dzieci z zachowaniem zasady intymności 

3) Dyrektor  wyznacza  i przygotowuje ( między innymi wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) izolatorium,  w którym będzie można odizolować dziecko  w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych 

4) W sytuacji stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast zgłasza ten 

fakt dyrektorowi lub osobie go zastępującej  

5) Po zgłoszeniu dyrektor  prowadzi działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się 

choroby: izoluje dziecko z objawami choroby, zarządza wzmożony rygor sanitarny                              

tj. dodatkowa sanityzacja, dezynfekcja środkiem dezynfekcyjnym pomieszczeń wraz                                    

z wyposażeniem. 

6) Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych 

dzieci, u których stwierdzono objawy chorobowe o konieczności natychmiastowego stawienia 

się w przedszkolu 
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REGULAMIN POBYTU DZIECKA  W PRZEDSZKOLU NR 11 W CHORZOWIE                                                  

W REŻIMIE SANITARNYM 

 W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa pobytu dziecka     

i osób pracujących w  przedszkolu w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, sporządzono procedury 

obowiązujące w placówce zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Do placówki przyjmowane są jedynie dzieci obojga pracujących Rodziców, którzy nie mają możliwości 

sprawowania dziennej opieki nad dzieckiem. Pierwszeństwo w przyjęciu mają  dzieci pracowników systemu 

ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących 

zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.  

Imię i nazwisko dziecka: .......................................................................................................................... 

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, a innym dzieciom i osobom pracującym w placówce 

bezpieczny pobyt będę przekazywać dyrektorowi wszystkie istotne informacje o stanie zdrowia dziecka  

2. Zaopatrzę dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia,  w maseczkę podczas drogi "do" i "z" przedszkola 

3. Będę przyprowadzać dziecko tylko dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych  

4. Zgadzam się na codzienny pomiar temperatury ciała  podczas przyjmowania dziecka do przedszkola oraz 

w czasie jego pobytu w przedszkolu 

5. Nie będę przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli pojawi się w domu rodzinnym osoba na 

kwarantannie lub izolacji sanitarnej  

6. Wyjaśnię dziecku, że nie należy zabierać do przedszkola, ani zabierać z przedszkola do domu  żadnych 

zabawek ani innych przedmiotów 

7. Będę regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, szczególnie o zakazie dotykania 

okolicy ust, nosa, oczu,  odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania, częstym i 

dokładnym myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na powitanie, nie przytulanie się do innych 

dzieci i osób 

8. Przyjmuję do wiadomości, iż przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola 

9. W celu zabezpieczenia właściwej organizacji i funkcjonowania przedszkola zobowiązuję się zapoznać                                                   

i przestrzegać ściśle zapisów PROCEDURY  POSTĘPOWANIA W REŻIMIE SANITARNYM                    

W PRZEDSZKOLU NR 11,  a szczególnie zapisów dotyczących mnie i mojego dziecka 

10. W celu zabezpieczenia właściwej organizacji i funkcjonowania przedszkola zobowiązuję się przestrzegać 

ściśle  zadeklarowanych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka.                                       

Dziecko będzie przyprowadzane o godz. ..........................                                                                                    

Dziecko będzie odbierane o godz.  ................................. 
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11. Dziecko będzie odbierane w miarę możliwości przez stałe osoby, w celu zminimalizowania rotacji osób 

postronnych, upoważniam do odbioru dziecka następujące osoby: 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Stan pokrewieństwa Numer dowodu osobistego 

   

   

   

   

 

12. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 lub  pojawienia się symptomów złego 

samopoczucia zgadzam się na podjęcie ustalonych procedur bezpieczeństwa: odseparowanie                             

w izolatorium pod opieką  wskazanego pracownika przedszkola  

13. W celu szybkiego kontaktu z rodzicami bądź innymi osobami upoważnionymi  podaję aktualne  numery 

telefonów: 

MATKA  

OJCIEC  

  

  

  

 

14. Zobowiązuję się do: 

˗ zapoznania z procedurą przyprowadzania i odprowadzania dziecka oraz regulaminem pobytu 

dziecka w Przedszkolu nr 11 w reżimie sanitarnym wszystkie osoby przyprowadzające                              

i odbierające dziecko z przedszkola 

˗ przestrzegania założeń powyższego regulaminu 

 

 

 

Data: ...............................................            Podpis rodzica/opiekuna :............................................................ 


