załącznik nr 8 do Wewnętrznej Polityki Bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Niepołomicach

Procedury bezpieczeństwa
w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2
PROCEDURA 8/P/2020: PROCEDURA PIERWSZEŃSTWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
W OKRESIE PANDEMII COVID-19
1. Cel procedury i zakres stosowania.
Niniejsza procedura ma na celu ograniczenie liczebności oddziałów do poziomu wymaganego
przez Wytyczne Epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej wychowawcy oddziałów przedszkolnych 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
do przedszkola w okresie epidemii COVID-19. Rodzice, którzy deklarują chęć przyprowadzenia
dziecka do przedszkola wypełniają stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej
procedury. (zał. nr 1)
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 przyjęcia ustala się z uwzględnieniem zasady – pierwszeństwo
w przyjęciu mają dzieci 6-letnie, realizujące obowiązek szkolny, dzieci posiadające orzeczenia
o kształceniu specjalnym, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,
pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19. Następnie dzieci
rodziców/opiekunów prawnych obojga pracujących, nie mających możliwości pracy zdalnej,
w kolejności dzieci rodziców/opiekunów prawnych obojga pracujących w formie zdalnej. Jeżeli
zostaną wolne miejsca przyjmowane będą w kolejności zgłoszeń dzieci rodziców /opiekunów
prawnych, z których tylko jeden rodzic/opiekun prawny pracuje.
5. Informację o gotowości przyjęcia dziecka do przedszkola
z wykorzystaniem środków komunikacji, o których mowa w ust. 2.

dostarcza

się

rodzicom

6. Obowiązywanie procedury.
Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania pandemii
COVID-19.
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załącznik nr 1 do procedury pierwszeństwa przyjęcia dziecka do przedszkola w okresie pandemii covid-19

Niepołomice,…………….……
(data)

…………………………………………..……..
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów

Oświadczenie
My, rodzice/opiekunowie prawni dziecka ……………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko dziecka)

uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach oświadczamy, że chcemy
skorzystać z opieki przedszkolnej w placówce w czasie pandemii COVID-19.
Deklarujemy, że nasze dziecko uczęszczać będzie do przedszkola codziennie w godzinach
od godz………………… do godz…………………..
Oświadczamy, że*:
a) jesteśmy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka objętego pierwszeństwem korzystania
z przedszkola, zgodnie z Wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministra Zdrowia (służy medyczne, służby mundurowe, pracownicy handlu);
b) jako rodzice/opiekunowie prawni dziecka, oboje pracujemy i nie mamy możliwości pracy
w formie zdalnej;
c) jako rodzice/opiekunowie prawni dziecka oboje pracujemy w formie pracy zdalnej.
Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia
powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z placówek wychowania
przedszkolnego w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażamy
zgodę na objęcie naszego dziecka opieką w przedszkolu, nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń
dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka, czy członków naszej rodziny na COVID-19, które
mogłoby być związane z pobytem dziecka w tej placówce.
Deklarujemy pełne zastosowanie się do wytycznych MEN, GIS i MZ oraz zgodę na realizowanie tych
zaleceń przez placówkę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi
restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i opiekunów przedszkola w tym
zakresie, a w przypadku braku możliwości opieki nad naszym dzieckiem z powyższych przyczyn, nie
będziemy zgłaszać roszczeń.
Oświadczamy, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną, ani nie ma podejrzenia zakażenia
wirusem SARS-CoV-2.
W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dziecka lub innego członka naszej rodziny
zobowiązujemy się do powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola.

………………………………………………
*właściwe podkreślić

Podpisy rodziców/opiekunów
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W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych Waszego dziecka
w celu realizacji zadań opiekuńczych w okresie pandemii COVID -19 informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Przedszkole Samorządowe nr 1 ,
ul.
T.
Kościuszki
23,
32-005
Niepołomice
tel.:
12 281
10
83,
e-mail:
przedszkole@przedszkole.niepolomice.pl . W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor.
2. Umożliwiamy Państwu kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl
lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki.
3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym
celem przetwarzania jest realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych w okresie pandemii
COVID-19,
4. Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane o stanie zdrowia przetwarzamy tylko w zakresie na jaki pozwalaja na przepisy prawa oraz
wytyczne GIS, MZ i MEN.
6. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je
sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać
ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa
przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych
danych.
8. Dodatkowe informacje na stronie placówki : http://przedszkole.niepolomice.pl/ lub w sekretariacie.
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