Załącznik 2 do Zarządzenia nr 06/19/20 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

PROCEDURY PRZYJMOWANIA DZIECI OBOWIAZUJĄCE
w Przedszkolach Samorządowych Gminy Libiąż
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 410 ze zm.);
 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 04 maja 2020 roku 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. 8 a
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).

Do Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami
integracyjnymi w Libiążu można przyjąć 60 dzieci.
1. Ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie – przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko i
opiekuna 4 m2, ustalając kolejności przyjęć stosuje się następujące kryteria:
I.
KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA
1) Oboje rodzice pracują-wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie
wychowującego dziecko)
2) Przynajmniej jeden z rodziców wykonuje pracę
a. w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
b. w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
c. handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
II.
KRYTERIA DODATKOWE – obowiązują w przypadku większej liczby dzieci niż liczba miejsc
1) Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym)
2) Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
3) Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców
4) Dziecko objęte pieczą zastępczą
2. Do przedszkola nie może zostać przyjęte dziecko z domu, w którym jest osoba objęta kwarantanną bądź izolacją
z powodu COVID-19. Nie będzie również przyjęte dziecko, które miało kontakt z osobą chorą na COVID-19 jak
również dziecko, które przejawia symptomy chorobowe.
3. Rodzice po zapoznaniu się z Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w Przedszkolach Samorządowych na
terenie Gminy Libiąż oraz Procedurą przyjmowania dzieci do Przedszkoli Samorządowych na terenie Gminy Libiąż
składają:
1) Deklarację przyjęcie dziecka do przedszkola
2) Oświadczenia dla rodziców, którzy otrzymali informację o tym, że ich dziecko może od 18.05.2020 r.
skorzystać z opieki Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu
3) w terminie do 14.05.2020 r. do godz. 14.00 drogą mailową na adres mailowy placówki ps3@onet.com.pl
bądź składają osobiście w skrzynce pocztowej przy drzwiach przedszkola.
4. W przypadku, gdy liczba chętnych dzieci do przyjęcia przekroczy liczbę wynikającą z ograniczeń narzuconych w
wytycznych GIS, dyrektor będzie analizował każdy przypadek indywidualnie, w sytuacji kryzysowej będzie
decydować kolejność zgłoszeń.

Załącznik 2 do Zarządzenia nr 06/19/20 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu
NA DYŻUR W OKRESIE KWARANTANNY
Nazwisko i imię dziecka
Pesel dziecka
Data urodzenia
Adres zamieszkania dziecka
Pobyt w godzinach

od godz. ……………….. do godz. ………………….

Posiłki: (wybrane posiłki zaznaczyć znakiem
„X”)

śniadanie

…

obiad

…

podwieczorek …

Data przyjścia do przedszkola na dyżur

Nazwisko i imię matki
Telefon do kontaktu

Nazwisko i imię ojca
Telefon do kontaktu

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola są zgłoszone w dokumentacji przedszkolnej obowiązującej
w roku szkolnym 2019/2020.
……………………………………………………..………………………….…
data, podpis rodziców/opiekunów prawnych
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OŚWIADCZENIE
dla rodziców, którzy otrzymali informację o tym,
że ich dziecko może od 18.05.2020 r. skorzystać z opieki
Przedszkola Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu
(wypełnia każdy rodzic osobno)

…………………………………………………………………… / ………………………………
Imię i nazwisko dziecka

Grupa

Ja
niżej
podpisany/podpisana
oświadczam,
że
wykonuję
zawód
rekomendowany
w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020 r., tj.:
 jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych),
 jestem rodzicem pracującym, który nie ma możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.
właściwe podkreślić

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w
przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w
przedszkolu i innych dzieci przebywających w przedszkolu COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie
nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami,
dyrektorem jak również ich rodzinami.
3. Odpowiedzialność, za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do Przedszkola
Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu dowożeniem i odbieraniem, a tym samym
narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
4. Ani ja, ani nikt z moich najbliższych (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci
kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki,
duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. W razie wystąpienia powyższych
objawów zobowiązuję się powiadomić o tym fakcie sekretariat lub nauczyciela w przedszkolu.
6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono
styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę bądź z osobą, u której
potwierdzono lub podejrzewano zakażenie COVID-19.
7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu i odbieraniu z
przedszkola oraz pomiar temperatury w trakcie pobytu w przedszkolu.
8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie
wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu. Dziecko będzie mogło korzystać z placu zabaw
znajdującego się na terenie przedszkola.
10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami nie wchodzę do przedszkola, przekazuję dziecko
personelowi przedszkola. W przypadku, gdy przed wejściem do przedszkola oczekuje większa ilość osób,
zobowiązuję się oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz, przed drzwiami z zachowaniem zalecanej odległości
2 metrów od drugiej osoby. Konieczne jest posiadanie maseczki ochronnej i rękawiczek. Przez wzgląd na
sytuacje przekażę dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie.
11. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do
każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, odebrania dziecka w trybie
natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji.
12. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez dyrektora przedszkola, w tym informacjami na temat
zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie przedszkola
dostępnymi dla rodziców.
13. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia
COVID-19.
14. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora przedszkola.
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………..……………………..…………………………………
data, podpis rodziców/opiekunów prawnych

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Szanowni Rodzice,
Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu przedszkola
od dnia 18.05.2020 r.
Przedszkole będzie czynne w godzinach 6.00 – 16.00 w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą.

W związku z powyższym należy do dnia 14. 05.2020 – do godz. 14.00 – obowiązkowo złożyć deklarację!
Druk deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej: sp4libiaz.aanet.pl w zakładce Przedszkole – Aktualności.
Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować i przesłać na adres mailowy ps3@onet.com.pl
W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w przedszkolu, wrzucając do zamkniętej
i zabezpieczonej skrzynki, znajdującej się na bramie przedszkola.
Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora
Sanitarnego i Organu Prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych
i przyjętych dzieci.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora,
najpóźniej do dnia 15.05.2020 do godz. 14.00 drogą mailową lub telefoniczną.
Ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na
dziecko 4 m2, ustalając kolejności przyjęć stosuje się następujące kryteria:
I.
KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA
1) Oboje rodzice pracują-wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie
wychowującego dziecko)
2) Przynajmniej jeden z rodziców wykonuje pracę
a. w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
b. w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
c. handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

II.
KRYTERIA DODATKOWE – obowiązują w przypadku większej liczby dzieci niż liczba miejsc
1) Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym)
2) Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
3) Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców
4) Dziecko objęte pieczą zastępczą
W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny (m.in. z sal zostaną usunięte dywany oraz ilość
zabawek na sali przedszkolnej będzie mocno ograniczona, dzieci nie mogą przynosić żadnych swoich przedmiotów do
przedszkola) oraz szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu
w przedszkolu. Dzieci będą odbierane/oddawane rodzicom przy drzwiach wejściowych przedszkola. Na terenie
szatni będzie mogło przebywać tylko 1 dziecko. Przy wejściu do przedszkola będą miały mierzoną temperaturę
Procedury umieszczone są na stronie internetowej przedszkola. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się
z nimi i przestrzegania ich.
Szanowni Rodzice,
podejmując
decyzję
o
korzystaniu
przez
dziecko
z
zajęć
opiekuńczych
w
przedszkolu
w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo
stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może
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dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym
członków najbliższej rodziny.
Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.
Dyrektor
Alina Bańkowska

