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terenie kraju oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 
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Na podstawie:  

- § 4d rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 marca  2020r.  w sprawie  czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 410 z późn. zm.) 

- Na podstawie:  

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. 

U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i       higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020r. poz. 493) 

- Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 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, 374 567) 

- Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 15 maja 2020r. 

w związku z  poprawą sytuacji epidemicznej w kraju i stopniowego uruchamiania pracy przedszkoli, szkół, 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących 

zajęcia pozaszkolne oraz przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.. 
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I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 

 

1. W czasie stanu epidemii na terenie kraju oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 jedna grupa przedszkolna przebywa w wyznaczonej, stałej sali. 

2. Grupa przedszkolna obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań 

i uzdolnień. W salach nie może być przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie 

dezynfekować. 

3. Ze względu na sytuację epidemiczną, wielkość pomieszczeń oraz możliwości kadrowe organ 

prowadzący przedszkole, Gmina Dopiewo, ustala liczebność jednej grupy w Zespole na poziomie 10 

osób. Organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej na wniosek dyrektora po 

uprzednim zdiagnozowaniu sytuacji na terenie placówki.  

4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 

m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. 

5. W sali, w której przebywa grupa, usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można 

zdezynfekować lub wyprać. 

6. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystają dzieci, których rodzice nie mają możliwości 

pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.  

a) Pierwszeństwo w korzystaniu z opieki w przedszkolu mają dzieci pracowników systemu ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący 

zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

b) Pozostałe, wolne miejsca w grupie będą dostępne dla pozostałych grup zawodowych, zgodnie z 

wytycznymi GIS oraz MEN 

7. Pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka termometrem bezdotykowym zarówno 

po przyprowadzeniu dziecka do placówki przez rodzica/opiekuna, w trakcie dnia oraz w przypadku 

zauważenia niepokojących objawów. 

 

II. BEZPIECZEŃSTWO PODOPIECZNYCH ORAZ KADRY 

 

1. Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia dzieciom opieki przez przedszkole, powinni 

o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki, do dwóch dni poprzedzających, po upewnieniu się, iż 

placówka dysponuje wolnymi miejscami, poprzez przekazanie właściwej informacji drogą e-mail lub 

telefonicznie do sekretariatu. 

2. Rodzice chcący skorzystać możliwości zapewnienia dzieciom opieki przez przedszkole zobowiązani są 

do dostarczenia oświadczenia o koniczności podjęcia aktywności zawodowej – załącznik nr 1.  

3. Do placówki można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych.  

4. Na terenie placówki nie może przebywać dziecko, które ma lub miało w przeciągu 14 dni kontakt z 

osobami chorymi na COVID-19 i przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji. 

5. Rodzic zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i sytuacji 

sanitarno – higienicznej w miejscu zamieszkania oraz w rodzinie – załącznik nr 2. 

6. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci przedszkolu, można 

odmówić pobytu w przedszkolu dziecku, u którego widać objawy infekcji lub które ma podwyższoną 

temperaturę ciała. 
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7. Ze względów bezpieczeństwa na terenie placówki ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz.  

a) Rodzice i inne osoby przyprowadzając dziecko do przedszkola lub odbierające dziecko z 

przedszkola, nie mogą wchodzić na teren przedszkola.  

b) W wyznaczonym miejscu ( przedsionek ) po naciśnięciu dzwonka czeka aż pracownik placówki 

odbierze dziecko od rodzica i do tego samego miejsca dziecko odprowadza, gdy dziecko jest 

odbierane z przedszkola. 

c) W przedsionku może przebywać tylko jeden rodzic ze swoim dzieckiem. Pozostałe osoby czekają 

na zewnątrz budynku z zachowaniem 2m odstępu. 

d) Zobowiązuje się osoby przebywające w przedsionku do dezynfekcji rąk oraz zasłaniania ust i nosa 

maseczką ochronną. 

e) Pracownik odpowiadający za odprowadzenie czy przyprowadzenie dziecka od/do rodzica dokonuje 

pomiaru temperatury u dziecka, jej odczyt zapisuje na liście, udaje się z dzieckiem do łazienki, aby 

umyć ręce zgodnie z instrukcją, po czym w szatni zdejmuje ubranie wierzchnie i zaprowadza 

dziecko do sali. 

f) Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się wg. Identycznej procedury jak przyprowadzanie. 

8. W sytuacji zauważenia przez nauczyciela objawów chorobowych niezwłocznie powiadamia rodzica 

wzywając go do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola. Do czasu przybycia rodzica lub innej 

osoby obierającej, dziecko przebywa w oddzielnym pomieszczeniu odizolowane od innych dzieci.  

9. Rodzic wyposaża swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas 

drogi do i z placówki. 

10. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek ani innych przedmiotów z wyjątkiem odzieży.  

11. Na terenie placówki na bieżąco wykonuje się i monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni 

dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, 

w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

12. Pracownicy placówki są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, 

ewentualnie przyłbice. 

13. W każdej sali, w miejscu widocznym, umieszcza się numery telefonów do: organu prowadzącego, 

kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.  

14. Dyrektor przedszkola wywiesza w widocznym miejscu w przedszkolu instrukcję dotyczącą mycia rąk 

oraz innych czynności związanych z konicznością utrzymania reżimu higienicznego.  

15. Na terenie placówki wyznaczono pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

16. Grupa  przedszkolna  korzysta  z  placu  zgodnie  z  harmonogramem opracowanym w przedszkolu. Nie 

organizuje się wyjść poza teren przedszkola. 

17. Plac zabaw jest dezynfekowany po każdej grupie dzieci przez wyznaczonego pracownika. 
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III. HIGIENA I DEZYNFEKCJA 

 

1. Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez 

wszystkie osoby. 

2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci, w szczególności 

po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po samodzielnym skorzystaniu z toalety i po 

powrocie ze świeżego powietrza. 

3. W przedszkolu prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 

i  w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników klawiatury np. domofonów. 

4. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji. 

5. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, 

z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.  

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki 

ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos, fartuchy z długim rękawem. 

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

8. Toalety dezynfekuje się na bieżąco. 

 

IV. ŻYWIENIE 

 

1. Dzieci w przedszkolu korzystają z dystrybutorów wody pod ścisłym nadzorem opiekuna. 

2. Osoby przygotowujące posiłki dla dzieci stosują się do zasad szczególnej ostrożności poprzez 

stosowanie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni, 

sprzętów kuchennych, opakowań produktów, naczyń stołowych oraz sztućców. 

3. Dzieci korzystają z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych i spełniających warunki 

szczególnej higieny: dezynfekowane blaty i krzesełka, naczynia stołowe i sztućce tylko 

jednorazowego użytku. 

4. Dzieci samodzielnie spożywają posiłki, ze względu na bezpieczeństwo nie są karmione. 

 

V. WYTYCZNE DLA RODZICA 

 

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic dziecka jest 

zobowiązany przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 

2. Rodzic nie może przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu, w którym dziecko mieszka 

przebywa osobna kwarantannie lub w izolacji. Dotyczy to również sytuacji, w której dziecko ma kontakt 

z osobami, co do których istnieje wątpliwość co do ich stanu zdrowia.  

3. Rodzic zobowiązany jest do tego, aby wyjaśnić dziecku, że nie może zabierało do przedszkola 

niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. 

4. Rodzic zobowiązany jest regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Ma 

wyjaśnić dziecku, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 

podawać ręki na powitanie.  
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VI. WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW 

 

1. Pracę w przedszkolu podejmują jedynie osoby zdrowe. 

2. Pracownicy powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi przed ewentualnym 

podjęciem pracy, składają oświadczenie o świadomości zagrożeń epidemicznych. Oświadczenie 

stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury. 

3. W przedszkolu wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby przejawiającej objawy 

chorobowe 

4. Pracownicy przedszkola są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie 

podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni 

koronawirusem. 

5. Pracownicy Zespołu zobowiązują się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia  oraz obowiązujących przepisów prawa. 

6. W Zespole w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych i stacji 

sanitaro-epidemiologicznej. 

7. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy 

dziennie. 

8. Każdy pracownik Zespołu zostaje wyposażony w środki ochrony osobistej. 

9. Pracownicy utrzymują dystans społeczny 2m między sobą. 

10. Każdy pracownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad sanitarnych oraz 

bezpieczeństwa. 

11. Obowiązkowa jest właściwa, zgodna z instrukcją dezynfekcja rąk, pomieszczeń oraz wyposażenia. 

12. Pełniący dyżur w placówce: 

a) Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. 

Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie 

bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku. 

b) Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci mieszczonej w 

widocznych miejscach w placówce. 

c) Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, 

szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.  

d) Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej 

zabawce na placu zabaw. 

e) Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi z zachowaniem obowiązujących wytycznych 

sanitarnych. 

13. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do podpisania oświadczenia, akceptując 

i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury oraz Wytycznych przeciwepidemicznymi 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 

opieki w wieku do lat 3 z aktualizacjami. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej 

procedury. 
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VII. WYTYCZNE W PRZYPADKU PODEJŻENIA ZAKAŻENIA COVID-19 

 

1. Postępowanie z dzieckiem, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę).  

Nauczyciel:  

a. bezzwłocznie odizolowuje do tzw. IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia, 

b. bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki, 

c. pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości, 

d. telefonicznie zawiadamia rodziców / prawnych opiekunów oraz dyrektora o zaistniałej sytuacji 

Dyrektor:  

e. kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch 

ochronny i rękawiczki, 

f. zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112, 

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 

(duszności, kaszel, gorączkę): 

a. zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia, 

b. dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch 

ochronny i rękawiczki, 

c. dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeństwa. 

3. Szczegółowe rekomendacje zawarte są w „Wewnętrznych procedurach postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia COVID-19 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Więckowicach” 
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Załącznik nr 1 do procedury funkcjonowania przedszkola w związku z zagrożeniami spowodowanymi stanem epidemii na terenie kraju oraz 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

                                                                                                     ………………, ………………….. 

                                                                                                             (miejscowość, data)      

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam , iż 

ja niżej podpisana/y …………………………………………………. 

Zamieszkała /y w ……………………………………………………………………………  

Jest zatrudniona /y w ……………………………………………………………………….. 

                                                       ( nazwa zakładu pracy) 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 niezbędnym jest, abym od dnia …………………… podjęła / podjął aktywność zawodową na 

terenie zakładu pracy i zaniechał/a pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci w 

wieku do lat 8. 

 

 

 

 

……………………………, …………..                                  ……………………………… 

(miejscowość, data )                                                                ( podpis osoby upoważnionej ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                                                                                    

9 
 

Załącznik nr 2 do procedury funkcjonowania przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Więckowicach   w związku z zagrożeniami 

spowodowanymi stanem epidemii na terenie kraju oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

                                                                                               ………………………………., …………………… 

                                                                                                                             ( miejscowość, data) 

…………………………………………… 
      (imię i nazwisko) 

 

…………………………………………… 
    ( adres zamieszkania ) 

 

…………………………..……………….. 
   (telefon kontaktowy ) 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z rekomendacją GIS oraz MEN w trosce o bezpieczeństwo podopiecznych, Państwa oraz personelu placówki 

prosimy o złożenie poniższego oświadczenia. 

1. Niniejszym oświadczam, iż: 

a) nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka w zajęciach opiekuńczych 

b) moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zarażoną COVID-19, ani z osobą przebywającą na kwarantannie lub 

w izolacji w ciągu ostatnich 14 dni 

c) obecnie nie występują u dziecka, ani domowników objawy infekcji: (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle 

mięśni, bóle gardła, inne nietypowe) 

d) w przypadku zaobserwowania u mojego dziecka objawów chorobowych przez personel placówki, zobowiązuję 

się odebrać dziecko w najszybszym możliwym czasie ( 30 min.). 

e) jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do szkoły w aktualnej 

sytuacji epidemiologicznej 

2. Wyrażam zgodę na wykonywanie pomiaru temperatury ciała u mojego dziecka na terenie placówki.  

3. Oświadczam, iż zostałam/łem poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych 

rodzin tj.: 

a) mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję 

sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19 

b) w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła zostaje 

zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili jego terenie oraz ich rodziny i najbliższe 

otoczenie przechodzą kwarantannę, 

c) dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

4. Zapoznałem/łam się z treścią „Procedury funkcjonowania przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Więckowicach od dnia 25 maja 2020 do odwołania w związku z zagrożeniami spowodowanymi stanem epidemii na 

terenie kraju oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania, w szczególności: do przyprowadzania tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie 

wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.  

5. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, nie zostanie ono w 

danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych   

6. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji 

do organu prowadzącego i dyrektora placówki, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego 

z obecnej sytuacji w kraju. 

 

 ……………………, ………………………..                                                ………………………………..  

   ( miejscowość , data)                                                                        ( podpis rodzica / prawnego opiekuna)      
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Załącznik nr 3 do procedury funkcjonowania przedszkola w związku z zagrożeniami spowodowanymi stanem epidemii na terenie kraju oraz 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

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

          imię i nazwisko pracownika  

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

                  Stanowisko 

 

 

 

OŚWIADCZENIEPRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W 

WIĘCKOWICACH 

 

 

Będąc świadomym zagrożeń epidemicznych oraz możliwości zarażenia się COVID-19, oświadczam, 

iż jako  pracownik powyżej 60 r. życia /  z istotnymi problemami zdrowotnymi, wyrażam dobrowolną 

gotowość do wykonywania pracy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Więckowicach. 

 

 

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

                                                                                            data i  podpis pracownika    
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Załącznik nr 4 do procedury funkcjonowania przedszkola w związku z zagrożeniami spowodowanymi stanem epidemii na terenie kraju oraz 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

                                                                            

                                                                                                     Więckowice, dnia ……………………… 

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

         imię i nazwisko pracownika  

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

                stanowisko 

 

OŚWIADCZENIEPRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W 

WIĘCKOWICACH 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się  i akceptuję zapisy: 

1. Procedury funkcjonowania Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Więckowicach  w stanie 

zagrożenia epidemicznego.  

2. Wytycznych przeciw epidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla 

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

oraz instytucji opieki 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) wraz 

ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami. 

Jednocześnie zobowiązując się do bezwzględnego ich przestrzegania i stosowania. 

 

 

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

                                                                                                  data i  podpis pracownika 


