
ZARZĄDZENIE NR 20/2019/2020  

DYREKTORA  PRZEDSZKOLA  

W MAŁEJ NIESZAWCE Z DNIA 20.05.2020 r. 

 

W SPRAWIE ORGANIZACJI I BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA ZAJĘĆ WCZESNEGO 

WSPOMAGANIA ROZWOJU ORAZ REWALIDACJI W CZASIE STANU ZAGROŻENIA 

ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM (COVID-19) PROWADZONYCH W 

PRZEDSZKOLU W MAŁEJ NIESZAWCE 

 

 

Na podstawie: 

 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych z późn. zm. 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.781) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U.2020.780); 

 Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 

r. oraz z dnia 04 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3.  

 Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 

 

Zarządza się co następuje: 

§ 1 

1. W związku podjętą przez radę ministrów decyzją o możliwości wznowienia zajęć 

rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju, zarządza się od 25 maja 2020 r. 

prowadzenie na terenie Przedszkola w Małej Nieszawce prowadzenie ww. zajęć.  

2. Zajęcia wskazane w ust. 1 odbywać się będą zgodnie z zasadami i wytycznymi określonymi w 

Procedurach bezpieczeństwa w Przedszkolu w Małej Nieszawce w okresie pandemii Covid-19, 

wprowadzonych w Przedszkolu w Małej Nieszawce w dniu 22 maja 2020 r. 



3. W związku na specyfikę zajęć ulegają jedynie modyfikacji postanowienia Procedury w 

zakresie: 

- jeden terapeuta może prowadzić zajęcia z jednym dzieckiem, z zastrzeżeniem, że 

każdorazowo po zakończonych zajęciach zobowiązany jest do dezynfekcji powierzchni 

dotykowych (klamek, blatów, siedzeń itd.) oraz materiałów, na których pracował z dzieckiem 

w trakcie zajęć; 

- zaleca się nie używanie do prowadzenia zajęć przedmiotów, których nie można od razu 

zdezynfekować, np. przedmioty pluszowe; 

- rodzic zobowiązany jest przyprowadzać dziecko na umówioną godzinę- ani wcześniej, ani 

później; 

- terapeuta zobowiązany jest do dbania o przestrzeganie czasu umówionych zajęć; 

- oświadczeń rodziców, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2 

Zobowiązuje się do: 

1) Umieszczenia Procedury na stronie przedszkola. 

2)  Zapoznania z Procedurami wszystkich nauczycieli, pracowników przedszkola oraz rodziców 

(opiekunów prawnych) dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola i ich stosowania od dnia 

wejścia w życie niniejszego zarządzenia.  

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

……………………………….. 

(podpis dyrektora przedszkola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola w Małej Nieszawce nr 20/2019/2020 z dnia 20.05.2020 r. 

 

 

                                                                                                        Mała Nieszawka, dnia………2020 r. 

                                                                                                                          

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 
 

Imię i Nazwisko  dziecka……………………………………………… 

Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach wczesnego wspomagania 

rozwoju/rewalidacyjnych organizowanych w Przedszkolu w Małej Nieszawce. 

2. Jestem w pełni  świadoma/y, że pomimo zachowania przez Przedszkole wszelkich standardów 

i wytycznych sanitarnych, istnieje ewentualne  ryzyko zakażenia mojego dziecka, jak i 

członków mojej rodziny oraz osób najbliższych koronawirusem (COVID-19) w związku z 

uczestnictwem w ww. zajęciach.  

3. Posyłam moje dziecko do Przedszkola na wyraźne życzenie i własną odpowiedzialność.    

*niepotrzebne skreślić 

 …………………………………………… 

(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 

 

 

4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym w razie 

zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych, a także w celach 

kontrolnych związanych z bezpieczeństwem. 

 

 ………………………………………… 

(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 

 

5. Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z 

członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, w izolacji 

domowej, nie miał kontaktu z osobą przybywającą z zagranicy, nie przejawia 

widocznych oznak choroby(kaszel, katar, alergia, podwyższona temperatura).  

 

 …. …………………………………….. 

(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 

 



 

6. Zostałem zapoznany z Procedurą bezpieczeństwa w Przedszkolu w Małej Nieszawce w 

okresie pandemii Covid-19, zrozumiałem ich treść, zobowiązuję się do ich 

przestrzegania oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie 

wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce, a także 

niezwłocznego poinformowania dyrektora placówki o wystąpieniu zakażenia 

koronawirusem lub wystąpienia wywołanej nim choroby u członków rodziny lub osób 

z bliskiego otoczenia. 

 

 ………………………………………….. 

(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 

7. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w 

sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 

 

 ………………………………………….. 

(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


