
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 W RADOMIU 

 

 
Strona 1 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA PRZESTRZEGANIA BEZPIECZEŃSTWA 

W CZASIE TRWANIA EPIDEMII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 W RADOMIU 

 

 
Strona 2 
 
 
 

 
 

 

 

 

Podstawa prawna 

● Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910) 
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 

1389) 
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1386) 
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, 

warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Z 

2020 r. poz. 1385) 
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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-19 (Dz. U. 2020 poz. 781) 

● Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 

r. 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. 8a ust. 5 pkt 2 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) 

 

 

Osoby podlegające procedurze: 

rodzice, dzieci, pracownicy Przedszkola Publicznego Nr 6 w Radomiu 
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1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek 

objawów chorobowych. 

2. Osoby, o których mowa powyżej przed rozpoczęciem pracy składają do dyrektora 

placówki pisemne oświadczenie o zdrowia.   

3. Jeżeli wśród domowników osoby, o której mowa wyżej przebywa osoba na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych należy o tym bezwzględnie 

poinformować telefonicznie dyrektora przedszkola. 

4. W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów pracownik nie 

przychodzi do pracy, pozostaje w domu i zobowiązany jest skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że 

może być zakażony koronawirusem. 

5. W przypadku wystąpienia u pracowników będących na stanowisku pracy 

niepokojących objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem należy go 

niezwłocznie odsunąć od pracy. Należy powiadomić o tym fakcie właściwą miejscowo 

stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji  

i poleceń. 

6. W pokoju nauczycielskim umieszcza się numery telefonów, w tym stacji sanitarno – 

epidemiologicznej, służb medycznych i organu prowadzącego. 

7. W miarę możliwości organizacyjnych  nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze 

pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami 

zdrowotnymi. 

8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/powiaty-z-restrykcjami . 

9. W momencie wejścia do placówki pracownik, rodzic/opiekun prawny dziecka lub inna 

osoba zobowiązana jest do bezwzględnego zdezynfekowania rąk oraz założenia 

maseczki / przyłbicy. 

10. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych umieszcza się plakaty i instrukcje  

z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. 

11. W korytarzu przy wejściu do przedszkola umieszcza się płyny do dezynfekcji rąk. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/powiaty-z-restrykcjami
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12. Pracownicy, w razie konieczności, są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony 

osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także w fartuchy (do użycia, np.  

w celu przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka – z podejrzeniem 

zakażenia covid 19). 

13. Osoby zdrowe, korzystające ze środków zapobiegawczych, tj. maseczki i rękawiczki 

ochronne w miejscu pracy, w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania 

się koronawirusa, wyrzucają je do worka na odpady zmieszane. Zanim zostaną 

wrzucone do pojemnika, powinny być dodatkowo zebrane ze wszystkich pomieszczeń 

w jeden worek. 

14. Wskazane jest ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami oraz ograniczenie 

przebywania w przedszkolu osób trzecich do niezbędnego minimum z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (m. in. maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny 

dezynfekujące). 

15. Każda osoba z zewnątrz chcąca wejść do przedszko0la musi mieć zgodę, 

wyznaczonego przez dyrektora przedszkola pracownika. 

 

NAUCZYCIELE 

 

1. Nauczyciel ma obowiązek dopilnowania, by w sali, w której przebywa grupa dzieci 

nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub 

dezynfekować np. pluszowe zabawki, gry, puzzle, itp. 

2. Nauczycielka i opiekunka przebywające w oddziale zachowują dystans społeczny 

między sobą, w każdej przestrzeni przedszkolnej, który wynosi 1.5 m. 

3. Nauczycielka języka angielskiego oraz religii przemieszcza się między oddziałami  

zachowując obowiązujący dystans społeczny, a przed każdorazowym wejściem do sali 

dydaktycznej zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk. 

4. Każdy nauczyciel zobligowany jest do przeprowadzenia zajęć na temat zasad 

bezpieczeństwa obecnie panujących na terenie przedszkola i wyjaśnienie dzieciom dlaczego 

zostały wprowadzone. 
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5. Nauczyciel zobligowany jest do zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk. 

Zachowania się podczas kichania i kataru oraz przypominania i dawania przykładu dzieciom 

własną postawą. 

6. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,  

w szczególności po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po skorzystaniu  

z toalety oraz po powrocie z ogrodu przedszkolnego. 

7. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu w ogrodzie przedszkolnym, na terenie 

podmiotu, przy zachowaniu możliwie jak największej odległości, zmianowości grup. 

8. Na placu przedszkolnym mogą przebywać jednocześnie dwie grupy, nie mieszając się. 

9. Po każdorazowym opuszczeniu placu zabaw przez oddział, nauczyciel jest 

zobowiązany do dopilnowania zdezynfekowania przez wyznaczoną do tego osobę, urządzeń 

terenowych. 

10. W przypadku niedopuszczenia urządzeń terenowych do użytku należy je widocznie 

oznaczyć i zabezpieczyć w widoczny sposób (taśmą) przed użytkowaniem. 

11. Plac zabaw jest zamknięty dla rodziców/prawnych opiekunów i osób postronnych. 

12. Nauczyciel zapewnia sobie możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami/prawnymi 

opiekunami dziecka (rodzic przekazuje przynajmniej 3 numery telefoniczne w celu szybkiego 

kontaktu). 

13. Należy uzyskać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała 

dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych 

14. Do pomiaru temperatury ciała dziecka używa się termometru bezdotykowego. 

15. Nie zaleca się stosowania środków do dezynfekcji rąk przez dzieci, zwłaszcza do 6 

roku życia. Wynika to z możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych, przede 

wszystkim reakcji uczuleniowych.   

16. W przypadku zaistnienia niepokojącej sytuacji dot. podejrzenia zarażenia 

koronawirusem należy bezwzględnie zastosować się do wytycznych wskazanych  

w PROCEDURZE POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA CHOROBY 

ZAKAŹNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WIRUSA SARS-COV-2. 
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OPIEKUNKI PRZEDSZKOLNE 

 

1. Personel opiekujący się dziećmi  w razie konieczności powinien być zaopatrzony  

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos,  

a także fartuchy (do przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do 

zaistniałej sytuacji). 

2. Do grupy dzieci przypisane są te same opiekunki. 

3. Opiekunki odbierają/odprowadzają dzieci od/do rodziców/prawnych opiekunów, bądź 

osób wskazanych w oświadczeniu do odbioru dziecka. 

4. W kontaktach z rodzicami zachowują dystans społeczny w przestrzeni przedszkola 

wynoszący min. 2 m z zachowaniem szczególnych środków ostrożności (maseczki/przyłbice). 

5. Dbają o przestrzeganie przez rodziców/opiekunów prawnych zasad dezynfekowania 

rąk, noszenia maseczek i rękawiczek jednorazowych w przypadku uzyskania zgody na 

wejście do przedszkola. 

6. W salach, w których przebywa grupa dzieci dbają o czystość i higienę otoczenia, 

zabawek. Usuwają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub 

dezynfekować (pluszowe zabawki). Zabawki i przybory sportowe (np. lalki, samochody, piłki, 

itp.) wykorzystywane do zabaw dokładnie dezynfekują a następnie myją. 

7. Środki chemiczne i do dezynfekcji przetrzymują poza zasięgiem dzieci,  

w wyznaczonym do tego miejscu. 

8. Salę zabaw wietrzą co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

9. Opiekunki zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

przedszkolnej, który wynosi 1.5 m. 

10. Opiekunki odpowiadają za systematyczne czyszczenie blatów, poręczy, krzeseł przed  

i po posiłku, oraz w miarę potrzeb. 

11. Dezynfekują sprzęty na placu zabaw po każdorazowym z niego zejściu przez swoją 

grupę. 

12. Monitorują codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania 

w czystości ciągach komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 
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klamek i powierzchni płaskich w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 

posiłków, klawiatury i włączników. 

13. Są zobowiązane do prowadzenia kart monitorowania prac porządkowych. 

14. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzegają zalecenia producenta znajdujące się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone 

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

15. Odpowiadają za utylizację odpadów (tj.: jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne) 

zbierają odpady ze wszystkich koszy do jednego worka i wyrzucają je do pojemnika lub 

worka na odpady zmieszane, w celu minimalizacji ryzyka i rozprzestrzeniania się 

koronawirusa. 

16. Dbają o zapewnienie bieżącej dezynfekcji toalet. 

 

PRACOWNICY KUCHNI 

 

Dobre praktyki higieniczne, w tym właściwe mycie rąk mają na celu zapobieganie 

zanieczyszczeniu żywności potencjalnie chorobotwórczymi mikroorganizmami, których 

źródłem mogą być osoby mające kontakt z żywnością. Dotyczy to również SARS COV-2.  

W tym celu zaleca się: 

 

1. Właściwą higienę rąk 

2. Higienę kasłania/kichania 

3. Przestrzegania zasady bezpieczeństwa żywności 

4. Przestrzegania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców 

5. Wyparzania naczyń stołowych po każdym użyciu 

6. Ograniczenia przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy 

chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel) 

7. Osoby chore, wykazujące ww. objawy nie mogą świadczyć pracy 
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8. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia), obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, 

dodatkowo stosować zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to 

niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni  

i sprzętów. 

Pracownicy kuchni muszą myć ręce: 

1. Przed rozpoczęciem pracy; 

2. Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

ugotowania, upieczenia, usmażenia; 

3. Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną; 

4. Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami; 

5. Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; 

6. Po skorzystaniu z toalety; 

7. Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa; 

8. Po jedzeniu, piciu; 

9. Po kontakcie z pieniędzmi; 

Mając na uwadze obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa żywności wskazane jest, 

aby Intendent: 

1. Przypominał pracownikom zasady higieny osobistej, mycia rąk, obowiązku 

informowania o złym stanie zdrowia, nie tylko osobom mającym bezpośredni kontakt  

z żywnością, ale również dostawcom; 

2. Wzmógł nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny przez pracowników i ściśle je 

egzekwował; 

3. Przeanalizował wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekowania powierzchni 

roboczych, podłóg, maszyn i urządzeń i jeśli to konieczne zwiększył częstotliwość 

wykonywania tych zabiegów; 

4. Dokonywał weryfikacji dobrych praktyk higienicznych i procedur HACCAP, aby 

wyeliminować ewentualne luki lub możliwe ścieżki zanieczyszczeń; 
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5. Starał się ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowane, 

przeznaczonej do bezpośredniego spożycia szczególnie pieczywa, ciast; 

6. W celu zapobiegania niedoborom kadrowym – uświadomił pracowników, że zarówno 

oni jak i ich rodziny powinny przestrzegać zasad higieny, stosować ograniczenia zalecane 

aktualnie przez władze; 

7. Egzekwował podział na strefy, szczególna dbałość o higienę miejsc wspólnych takich 

jak szatnie, przebieralnie, łazienki, stołówki; 

8. Nadzorował zachowanie właściwej higieny mycia i przygotowania żywności, 

separacji produktów surowych i produktów już przygotowanych do spożycia, w celu 

uniknięcia zanieczyszczeń krzyżowych w kuchni. 

9. Rozkład posiłków w poszczególnych budynkach przedstawia się następująco: 

Budynek I – ul. Rapackiego 4 (dotyczy wszystkich grup) 

Śniadanie – 8:00 – 8:30 

Obiad – 11:00 – 11:30 

Podwieczorek – 13:30 – 14:00 

Budynek II – ul. Paderewskiego 36 

 I tura (dotyczy oddziałów: POSZUKIWACZE SKARBÓW, ŚLIMACZKI) 

Śniadanie - 8:00 – 8:20 

Obiad       - 11:00 – 11:30 

Podwieczorek - 13:00 – 13:20 

 II tura (dotyczy oddziałów: ZDOBYWCY, ODKRYWCY) 

Śniadanie - 8:30 – 8:50 

Obiad      - 11:40 – 12:10 

Podwieczorek - 13:30 – 13:50 

 III tura (dotyczy oddziałów: MRÓWECZKI, TROPICIELE) 

Śniadanie - 9:00 – 9:20 

Obiad - 12:20 – 12:50 

Podwieczorek - 14:00 – 14:20 
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RODZICE/OPIEKUNOWIE 

1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:00 do 17:00. 

2. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola w godzinach od 6:00 do 7:50. 

3. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie przez rodziców/prawnych 

opiekunów na własną odpowiedzialność. 

4. Dziecko odbiera rodzic/ opiekun prawny bądź stała, upoważniona do tego osoba 

dorosła. 

5. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. 

6. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych  

m. in. katar, kaszel. 

7. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dezynfekowania dłoni przed wejściem do 

przedszkola, a także zakładać maseczki ochronne zakrywając usta i nos. 

8. Zachowują dystans społeczny wynoszący min. 2 m. podczas przyprowadzania  

i odbierania dziecka do/z przedszkola w odniesieniu do pracownika przedszkola, jak  

i innych dzieci i ich rodziców, np. oczekujących na wejście/wyjście z przedszkola. 

9. Rodzice/opiekunowie wydają pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, 

oraz składają oświadczenie n/t stanu zdrowia dziecka – załącznik nr1 i załącznik nr 2 

10. W przypadku podwyższonej temperatury ciała (38
0
C) lub innych widocznych oznak 

choroby dziecka lub rodzica (kaszel, katar) dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola. 

11. Rodzice przekazują dyrektorowi i nauczycielom informacje n/t alergii występujących 

u dziecka, poświadczone zaświadczeniem lekarskim. 

12. Na terenie przedszkola ma prawo przebywać tylko personel i podopieczni przedszkola 

za wyjątkiem rodziców/opiekunów prawnych dzieci, będących w okresie adaptacyjnym,  

z grup: FASOLKI, POMIDORKI, CEBULKI I PAPRYCZKI, z zachowaniem reżimu 

sanitarnego, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od 

kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk). Rodzice nie wchodzą na piętro I. rozstają się z dzieckiem w korytarzu. 

13. Pozostali rodzice/prawni opiekunowie nie wchodzą do dalszej części budynku (hol 

główny, szatnia, sala dydaktyczna, toaleta). 
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14. Podczas oczekiwania przed przedszkolem na przyjęcie lub odebranie dziecka 

obowiązują publiczne zasady reżimu sanitarnego (maseczka, 2 m. odstępu). 

15. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając lub odbierając dziecko z przedszkola 

wchodzi tylko do części wspólnej przedszkola (przedsionek). Pozostałe osoby oczekują na 

swoją kolej przed budynkiem przedszkola. 

16. Rodzic/opiekun dzwoni domofonem do sali pobytu dziecka, personel odbiera 

/przyprowadza oraz rozbiera/ubiera dziecko i oddaje pod opiekę nauczycielowi/rodzicowi. 

17. Dziecko odbierane/przyprowadzane jest przez opiekunkę z danej grupy.   

18. Rodzic zobowiązany jest przynieść do przedszkola w podpisanym worku z materiału 

ubrania zamienne dla dziecka. W szafce dziecka do następnego dnia może pozostać obuwie 

oraz odzież zamienna. 

19. Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek i innych przedmiotów. 

20. Rodzice zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola, jeżeli przejawia 

ono niepokojące objawy choroby. 

21. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy je odizolować  

w wyznaczonym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m. odległości od innych osób  

i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania 

dziecka z przedszkola. 

22. Dzieci uczęszczające do grup w BUDYNKU I – ul. RAPACKIEGO 4 przychodzą do 

przedszkola w godz. 6:00 – 7:45 

� FASOLKI  

� POMIDORKI  

� CEBULKI  

� PAPRYCZKI  

Rodzice z dziećmi wchodzą do 

przedszkola wejściem głównym  

i odbierają dzieci wejściem 

głównym.  

� OGÓRECZKI  

� ZIELONE GROSZKI  

Rodzice z dziećmi wchodzą do 

przedszkola wejściem od ogrodu 

przedszkolnego. Natomiast 

odbierają dzieci wejściem 

głównym 

 



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 W RADOMIU 

 

 
Strona 12 
 
 
 

 
 

23. Dzieci uczęszczające do grup w BUDYNKU II – u. PADEREWSKIEGO 36, z uwagi 

na konieczność zapewnienia takiej organizacji pracy, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup rekomenduje się przyprowadzanie dzieci o określonych godzinach: 

� MUSZELKI - 7:00 – 7:15 

� ŚWIETLIKI - 7:00 – 7:15 

� BĄCZKI - 7:15 – 7:30 

� ŻUCZKI - 7:15 – 7:30 

Rodzice z dziećmi wchodzą do 

przedszkola wejściem bocznym, 

od strony parkingu 

przedszkolnego. Odbierane są w 

wiatrołapie przez opiekunki i 

odprowadzane do szatni, a 

następnie do sali dydaktycznej. 

Natomiast odbierają dzieci 

wejściem głównym. 

� ŚLIMACZKI - 7:00 – 7:15 

� POSZUKIWACZE SKARBÓW - 7:00 – 7:15 

� ZDOBYWCY - 7:15 – 7:30 

� ODKRYWCY - 7:15 – 7:30 

� MRÓWECZKI - 7:30 – 7:45 

� TROPICIELE - 7:30 – 7:45 

Rodzice z dziećmi wchodzą do 

przedszkola wejściem głównym. 

Dzieci odbierane są w wiatrołapie 

przez opiekunki i odprowadzane 

do szatni, a następnie do sali 

dydaktycznej. 

1. Rodzice pracujący zawodowo mogą także przyprowadzać dzieci do przedszkola od 

godz. 6:00 do godziny 7:00. 

2. Rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są do podania aktualnych numerów 

telefonów kontaktowych (co najmniej 3 numery) w pierwszym dniu przyjścia do przedszkola 

– załącznik nr 3. 

3. Kontakty z nauczycielem odbywają się poprzez domofon lub w inny, ustalony podczas 

zebrania z rodzicami sposób komunikacji. 

4. Godziny przyjścia/wyjścia,  do/z przedszkola są zapisywane przez nauczycieli 

poszczególnych oddziałów. 

5. W okresie pandemii opłaty za przedszkole dokonywane są wyłącznie przelewem na 

wyznaczone konto bankowe. 
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Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r. 

Zobowiązuje się wszystkich rodziców/prawnych opiekunów dzieci oraz pracowników 

Przedszkola Publicznego Nr 6 w Radomiu do zapoznania i ścisłego przestrzegania. 
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Załącznik nr 1 

        

………………………………………………                                                                                                

mię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

                                                                                                          

Oświadczenie 

rodzica (opiekuna prawnego) dziecka uczęszczającego  

do przedszkola /oddziału przedszkolnego* w szkole podstawowej  w okresie 

pandemii COVID-19 

 

Świadom/a* o  odpowiedzialności  karnej za  złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że 

 

1. nie zataję przed dyrektorem przedszkola/ szkoły* faktu przebywania w domu osoby  

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 

 

2. nie zataję przed dyrektorem przedszkola/ szkoły* faktu, że dziecko ma objawy 

chorobowe sugerujące chorobę zakaźną. 

       

 

                                 

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

                                                                                                  Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)                                                                                                          

Radom, …..………                                            

 

 

 

      * niepotrzebne skreślić 

 

Zgodnie z artykułem 233 § 1 Kodeksu Karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.   
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Załącznik nr 2 

 

………………………………………………                                                                                                

mię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

 

Oświadczenie 

rodzica (opiekuna prawnego) dziecka uczęszczającego  

do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  w okresie 

pandemii COVID-19 

 

 

Oświadczam, że 

1. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody*  na  pomiar temperatury ciała mojego dziecka 

jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych podczas pobytu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym* w szkole. 

 

2. Jestem świadoma/my*, że placówce w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się 

koronawirusa będą stosowane środki dezynfekujące i odkażające, które mogą  wywołać 

odczyn alergiczny.   

       

                          

 

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

                                                                                                     Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)                                                                                                          

Radom, …..……………....                                            

                                                                                                                                                                                   

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Załącznik nr 3 
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Karta Odbioru Dziecka  
 

Dane dziecka: 

 

Imię i nazwisko: 

_________________________________________________________________________ 

 

Grupa przedszkolna: 

______________________________________________________________________ 

 

Adres zamieszkania: 

______________________________________________________________________ 

 

Matka (opiekun prawny): ____________________________________________ 

 

tel. prywatny: 

 

Ojciec (opiekun prawny):  ____________________________________________ 

 

tel. prywatny: 

Dziecko będzie odbierane z przedszkola przez następujące osoby: 

Lp. Osoba upoważniona (imię i nazwisko) 

Placówka ma prawo zweryfikować 

tożsamość osoby odbierającej dziecko 

poprzez wgląd do dowodu osobistego. 

Numer dowodu 

osobistego 

Podpis osoby 

upoważnionej oraz 

(opcjonalnie) numer 

telefonu 

1.     

2.    

3.    
Administratorem jest Przedszkole Publiczne Nr 6 w Radomiu. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: bodo.radom@gmail.com. Dane 
osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia Pani/Panu odebrania dziecka z przedszkola. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  

realizowanie przez Administratora zadania wykonywanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa 

podopiecznych (art. 6 ust. 1 lit e RODO). 
Oświadczam, że: 

 

1. Zobowiązuję się niezwłocznie aktualizować dane kontaktowe w razie ich zmiany. 

2. Informacje przekazane przeze mnie w karcie są zgodne ze stanem faktycznym. 

3. Otrzymałam/otrzymałem informację, iż administratorem jest Przedszkole Publiczne Nr 6 w Radomiu ul. Rapackiego 4, 26 – 600 

Radom. Dane osobowe będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizowanie przez 

administratora zadania wykonywanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podopiecznym (art. 6 ust. 1 

lit e RODO). 

 

 
___________________________________ 

Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

mailto:bodo.radom@gmail.com

