
 
                                                                                                                                             Załącznik Nr 3 

                                                                                                                                                                              do Zarządzenia nr 4/2020 
                                                                                                                                                                         Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 

                                                                                                                                                                                     w Pruszkowie  
                                                                                                                                                                              w sprawie wprowadzenia procedur 

 zapobiegania i przeciwdziałanie COVID-19  
                                                                                                                                                                                  z dnia 11.05.2020 r 

 

 
PROCEDURA KWALIFIKACJI DZIECI NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE  

  
 

1. Niniejsza procedura ma na celu ograniczenie liczebności dzieci w oddziałach do poziomu 
wymaganego przez Wytyczne Epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 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 trzech, zgodnie z którymi: 

a. W sali może przebywać do 12 dzieci,  
b. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza 

niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna. 
 

2. W terminie od 12.05.2020 do 18.05.2020 za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu 
wychowawcy oddziałów uzyskują informację, którzy rodzice mają możliwość zapewnienia opieki 
na dziećmi w domu i nie przyprowadzą dzieci do przedszkola oraz którzy rodzice deklarują chęć 
przyprowadzenia dziecka. Rodzicom wysyłany jest do wypełnienia ,,Wniosek  o zapewnienie 
opieki nad dzieckiem od 25.05.2020 r. w trakcie trwania epidemii COVID- 19 oraz Oświadczenie 
dotyczące przestrzegania obowiązujących w Przedszkolu procedur bezpieczeństwa. 
 

3. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, 
wykluczone jest przyjęcie dziecka do przedszkola.  

 

4. W razie większej liczby dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z usług 

przedszkola, niż miejsc w przedszkolu ustalonych z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 

1, pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci  rodziców pracujących – wykonujących pracę na terenie 

jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mających możliwości pogodzenia pracy z opieką nad 

dziećmi w domu, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, w następującej kolejności: 

a. Dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, 

b. Dzieci pracowników służb mundurowych, 

c. Dzieci pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,  

5. W dalszej kolejności stosuje się dodatkowe kryteria określone we wniosku o zapewnienie opieki 

od 25.05.2020 r. w trakcie trwania epidemii COVID- 19.  

6. Skan wypełnionego i podpisanego wniosku oraz oświadczenia należy przesłać na adres mailowy 

grupy w terminie do 18.05.2020 r. do godz. 12.00. 

7. Informację dotyczącą przyjęcia dziecka do przedszkola na zajęcia opiekuńcze dostarcza się 
rodzicom z wykorzystaniem środków komunikacji, o których mowa w ust. 2. w dniu 20.05.2020 r. 
 



8. Na prośbę Dyrektora Przedszkola nr 15 rodzic jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie 
potwierdzające aktualne zatrudnienie. 

 


