
Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 

w Pile   z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie funkcjonowania 

Publicznego Przedszkola nr 3 w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

ZASADY 

POBYTU DZIECI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 

w okresie epidemii COVID-19 

Opracowano na podstawie: 

• Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 02 marca 2020 r. (Dz. U. z 7 marca 2020 r. 

poz. 374 ze zm.) 

• art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.); 

• Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia                         

19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej   

i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.              

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 

374 i 567 i 1337) 

Uwaga! 

W celu zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa i ochrony przed 

rozprzestrzenianiem się COVID-19 w przedszkolu obowiązują specjalne procedury 

bezpieczeństwa. Rodzice  i pracownicy Przedszkola muszą mieć świadomość,                     

że jednostka funkcjonuje na innych zasadach, niż przed pandemią. Przedszkole 

rozpoczyna swoją działalność wg wskazanych rygorów  z dniem 1 września 2021 r.             

do odwołania. 

1. Rodzice, w pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu zobowiązani są do złożenia 

wymaganego oświadczenia (załącznik Nr 1 ). 

2. W przypadku nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 3 dni rodzic zobowiązany jest                          

do niezwłocznego powiadomienia Przedszkola drogą mailową lub telefoniczną                        

o terminie  i przyczynie nieobecności. Informację taką może przekazać nauczycielowi w 

grupie, referentowi lub dyrektorowi. 

3. Rodzic ma obowiązek aktualizowania na bieżąco numerów telefonów oraz wszelkich 

danych kontaktowych. 

4. Przepływ informacji między nauczycielem a rodzicem/prawnym opiekunem odbywa się 



drogą mailową lub telefoniczną bądź też w inny ustalony sposób. 

5. Zapewnia się każdemu rodzicowi/prawnemu opiekunowi możliwość indywidualnej 

konsultacji z nauczycielem lub specjalistą oraz przekazuje mu się informację o terminie 

i formie tych konsultacji. 

6. Zebrania z rodzicami, w tym z udziałem osób niebędących pracownikami Przedszkola 

mogą być organizowane wyłącznie po zakończeniu zajęć przedszkolnych,                                 

z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego. 

7. 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 do/ z Przedszkola; 

2) Organizacja opieki w Przedszkolu; 

3) Pobyt na powietrzu; 

4) Szybka komunikacja z rodzicami; 

5) Dezynfekcja pomieszczeń Przedszkola; 

6) Szczególne zabezpieczenia higieniczno-sanitarne związane z zapobieganiem 

Covid – 19 w łazienkach; 

7) Szczególne zabezpieczenia higieniczno-sanitarne związane z zapobieganiem 

Covid – 19 w bloku kuchennym; 

8) Obowiązki pracowników w okresie stanu epidemii przed przystąpieniem do pracy 

oraz w trakcie wykonywania pracy; 

9) Postępowanie na wypadek wystąpienia u dziecka objawów mogących wskazywać 

na zakażenia koronawirusem; 

10) Postępowanie na wypadek wystąpienia objawów u pracownika Przedszkola 

mogących sugerować zakażenie koronawirusem. 

Wyżej wymienione procedury znajdują się na stronie internetowej Przedszkola  

https://publiczneprzedszkole3.pila.pl/  

8. Kontakty pomiędzy dyrektorem a rodzicami odbywają się za pośrednictwem 

nauczycieli, drogą telefoniczną, mailową oraz poprzez umieszczanie informacji na 

stronie internetowej. Nr telefonu 67 212 02 35,  

adres email – przedszkole03pila@gmail.com lub pp3@cuw.pila.pl 

W szczególnych przypadkach dyrektor może zdecydować o innej formie kontaktu. 

9. Rodzice/ prawni opiekunowie a także inni petenci, których wejście do 

Przedszkola zostało wcześniej uzgodnione są przyprowadzani do 

wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi. 
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Załącznik Nr 1  
do zasad  pobytu dzieci  

w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile  
w okresie epidemii COVID-19 

 
 

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów 
w związku z posyłaniem dziecka  

do Publicznego Przedszkola nr 3 w Pile 
w okresie stanu epidemii COVID-19 

 
Oświadczam/my, że: 

1. Moja/mój/nasza/nasz córka/syn………………………………………………………..…… 
                                                              (imię i nazwisko dziecka) 

nie miał kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie się wirusem COVID-19          
oraz nikt z członków najbliższej rodziny i otoczenia nie przebywa na kwarantannie,           
nie pozostaje   w izolacji, nie przejawia widocznych oznak choroby, rodzina nie jest 
objęta nadzorem epidemiologicznym. 

2. Zobowiązuję się przyprowadzać 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 3           
w Pile regulaminów/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 mierzenie przez Przedszkole temperatury mojemu dziecku, jeśli 
wystąpią u niego objawy choroby, sugerujące możliwość zakażenia COVID-19. 

6. Przyjmuję do wiadomości, że mam obowiązek powiadomić stację 

sanitarno-epidemiologiczną   o podejrzeniu zarażenia mojego dziecka COVID-19. 

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

podejmowanych przez Publiczne Przedszkole nr 3 w Pile szczególnych rozwiązań 

sanitarnych, rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo 

Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

 

 

 

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

Czytelny odpis matki/ prawnej opiekunki                   Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 


