
Zarządzenie Nr 12/2019/2020 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach 

z dnia 12 maja 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia 

Procedury przyprowadzania i obierania dziecka z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Markach  

przez rodzica/opiekuna w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

 

1. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci Rodzice i opiekunowie 

przyprowadzający/odbierający dzieci do/z Przedszkola mają obowiązek bezwzględnie 

przestrzegać wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w zwiazku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie placówki. 

Osoby, które nie zastosują się do wyznaczonych procedur będą wypraszane z budynku 

Przedszkola i Dyrektor będzie powiadamiał służby państwowe.  

2. Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.00. Ustala się godziny przyjścia do 

Przedszkola - dziecko będzie przyprowadzane od godziny 7.00 do godziny 8.30, 

a odbierane najpóźniej o godz. 17.00. 

3. Po godzinach określonych w pkt 2 Przedszkole jest zamykane. 

4. Rodzice  i    opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci  do/z Przedszkola  mają 

zachować   dystans społeczny  w odniesieniu do pracowników  Przedszkola jak i innych 

dzieci i ich rodziców  wynoszący min. 2 metry. 

5. Dziecko do przedszkola przyprowadza jeden rodzic/opiekun, który jest zobowiązany 

stosować się do wytycznych GIS z dnia 30.04.2020 i 04.05.2020 roku i MEN, MZ, GIS 

z dnia 29 kwietnia 2020 roku. 

6. Rodzic /opiekun przekazuje dziecko personelowi przy wejściu do budynku przedszkola, 

po uprzednim skorzystania z dzwonka (nie używa do tego celu karty magnetycznej), 

stąd też je odbiera. 

7. W razie nagłej konieczności, każda osoba wchodząca do budynku przedszkola jest 

zobowiązana do przeprowadzenia dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją GIS. Ponadto 

osoba wchodząca zobowiązana jest nosić maseczkę zakrywającą nos i usta. 

8. Przy konieczności wejścia do Przedszkola udostępnia się płyn do dezynfekcji i instrukcję 

prawidłowej dezynfekcji rąk, rękawice ochronne (instrukcja GIS). 

9. Opieka przedszkolna organizowana jest na podstawie oświadczenia rodziców, wzór 

oświadczenia  stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora. 

10. Każdy rodzic/opiekun zgodnie z wytycznymi GIS jest zobowiązany do przyprowadzania 

do przedszkola dziecka zdrowego, bez objawów chorobowych (temperatura poniżej 

37 st. C). Pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury termometrem 

bezdotykowym, przy wejściu do przedszkola (za zgodą rodzica, która jest niezbędna).  

11. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u dziecka  (takich  jak uporczywy 

kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu) należy natychmiast powiadomić 

rodziców dziecka. Dziecko oczekuje na rodziców w wyznaczonym pomieszczeniu, 

w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych dzieci.   



12. Rodzic powinien w jak najszybszym czasie zadzwonić na specjalną całodobową 

infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji 

podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590 lub do Stacji sanitarno-

epidemiologicznej tel. 22 7763833 lub powiadomienie 999 albo 112.  

13. Przedszkole ustala ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami, które będą wykorzystane 

w przypadku pojawienia się u dziecka objawów choroby ( kaszel, duszności, problemy 

z oddychaniem, podwyższona temperatura, wysypka, zmęczenie).  

14. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora i rady pedagogicznej, należy 

kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres zs2@marki.pl lub 

kontaktować się  telefonicznie  pod numerem 22 7811857 

15. W przypadku wystąpienia u dziecka  (uczęszczającego do przedszkola w okresie 

epidemii) - niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem po 

godzinach pracy przedszkola, należy niezwłocznie powiadomić wychowawcę lub 

dyrektora Przedszkola. 

 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 Marki, dn. 12.05.2020 r. 

 Elżbieta Piszcz 

 

  



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Dyrektora  

nr 12/2019/2020 

 

........................................................................... 
Imię i Nazwisko rodzica składającego oświadczenie 

 

  Dyrektor  

  Przedszkola Miejskiego nr 5 

 w Markach 

 

Oświadczenie 

o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola w okresie epidemii 

W okresie epidemii pełnienie opieki przedszkolnej możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem 

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) opublikowanych na stronie Internetowej iPrzedszkole. 

 

Oświadczam, 

że znam warunki korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie epidemii  

i  wnioskuję o wznowienie opieki przedszkolnej dla 

........................................................................................ 
Imię i Nazwisko dziecka 

...................................... 
od dnia 

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 29 kwietnia 2020 roku, w przypadku większej liczby 

dzieci zgłoszonych do wznowienia opieki przedszkolnej niż limit dzieci dla jakich placówka 

może organizować opiekę w okresie epidemii, pierwszeństwo mają rodzice, którzy wykonują 

pracę zawodową realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z pierwszeństwa jakie Wam 

przysługuje, proszę o wpisanie informacji, który  z rodziców spełnia wyżej wymienione 

kryterium i wskazanie które kryterium.  

 

*Matka dziecka( prawna opiekunka) *Ojciec dziecka ( prawny opiekun)  

w systemie ochrony zdrowia w systemie ochrony zdrowia 

w służbach mundurowych w służbach mundurowych 

w handlu w handlu 

w przedsiębiorstwie produkcyjnym w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
*zakreślić właściwe 



Oświadczam, że jesteśmy świadomi ryzyka zakażenia Covid-19 i ograniczeń pobytu dziecka 

w przedszkolu w okresie epidemii oraz zobowiązujemy się do bezwzględnego przestrzegania 

zasad funkcjonowania Przedszkola w tym okresie. Przyjmuję  niżej wymienione zasad 

korzystania z opieki przedszkolnej: 

1. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem u którego stwierdzi objawy 

chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.  

2. Dziecko mieszka w tym samym lokalu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie może korzystać z wychowania przedszkolnego. 

3. Nie można upoważniać do przyprowadzania i odbioru dziecka osoby z objawami choroby, 

przebywającej na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

4. Dziecko u którego nauczyciel stwierdził niepokojące objawy chorobowe jest izolowane od 

innych dzieci do czasu odebrania przez Rodziców. 

5. W przypadku wystąpienia u dziecka  (uczęszczającego do przedszkola w okresie epidemii - 

po godzinach pracy przedszkola), niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem, należy niezwłocznie powiadomić wychowawcę lub dyrektora 

Przedszkola. 

6. Dziecko nie może przynosić do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, zabawek itp. 

7. Przyprowadzania i odbierania dziecka, które ukończyło 4 rok życia w maseczce ochronnej 

lub osłonie zabezpieczającej usta i nos. 

8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający  dzieci  do/z Przedszkola 

zobowiązani są do przestrzegania ustalonych przez dyrektora zasad przebywania na 

terenie przedszkola i w obiekcie. Rodzice nie wchodzą do przedszkola, przekazują dziecko 

pod opiekę pracownika przedszkola, który odprowadza je do grupy i przekazuje 

wychowawcy. W szczególnych przypadkach Rodzice zobowiązani są do: 

1) zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób przebywających w tym 

czasie w jego otoczeniu, 

2) dokonywania dezynfekcji dłoni przy wejściu, 

3) korzystania z osłony ust i nosa, z jednorazowych rękawiczek ochronnych, 

4) stosowania się do zaleceń personelu Przedszkola, 

5) Rodzice mają obowiązek w jak najkrótszym czasie odebrać z przedszkola dziecko 

z objawami chorobowymi po powiadomieniu przez pracownika Przedszkola. 

6) mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci Rodzice i opiekunowie 

przyprowadzający/odbierający dzieci do/z  mają obowiązek bezwzględnie 

przestrzegać wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie 

placówki.  

 

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

Data                Czytelny podpis rodzica składającego oświadczenie  

 

  



Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar 

temperatury ciała. W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców.  

Proszę o wyrażenie swojego stanowiska. 

Wyrażam zgodę, nie wyrażam zgody1  na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka 

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 

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

Data            Czytelny podpis rodzica składającego oświadczenie 

 

W przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych, aby 

zapewnić szybki kontakt, wskazuję komunikację z rodzicami/opiekunami dziecka: 

 

Imię i nazwisko  Nr telefonu  Adres email 

   

   

   

 

 

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

Data            Czytelny podpis rodzica składającego oświadczenie 

 

 
1 Właściwe podkreślić 


