Zarządzenie nr 42/2020
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, prowadzonych przez Miasto Józefów, w okresie epidemii.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020
r. poz. 713) i art. 57 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.), zarządza się, co
następuje:
§1.
Zarządzenie określa zasady funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, zwanych dalej „placówkami wychowania przedszkolnego”, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Józefów, w okresie obowiązywania stanu
epidemii, o której mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobiegania, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.),
zwanym dalej „okresem epidemii”.
§2.
1. Z dniem 11.05.2020 roku wznawia się realizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych
w siedzibie, placówki wychowania przedszkolnego, zwaną dalej „opieką przedszkolną”,
na

warunkach

organizacyjnych

i

sanitarnych

określonych

w

wytycznych

przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych 30 kwietnia 2020 na podstawie
art. 8 ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 59 z późn.zm.), wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego opublikowanych na
stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej, zwanych dalej
„wytycznymi” oraz niniejszego zarządzenia.
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2. Placówki wychowania przedszkolnego będą otwarte od poniedziałku do piątku,

w godzinach 8.00-16.00.
3. Placówki wychowania przedszkolnego organizują opiekę przedszkolną dla dzieci, które

uczęszczały do danej placówki przed dniem 12 marca 2020 r.
4. Dyrektor przedszkola, szkoły w której zorganizowano oddział przedszkolny, zwany dalej

„dyrektorem” na podstawie norm ustalonych w wytycznych Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w części „organizacja opieki w podmiocie” tiret 3 i 4, ustala liczbę dzieci jaka
może korzystać z opieki przedszkolnej w okresie epidemii.
§3.
1. Opieka przedszkolna wznawiana jest na wniosek rodziców, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rodzic dziecka składa w formie elektronicznej do
placówki wychowania przedszkolnego, do której dziecko uczęszczało przed dniem 12
marca 2020 r.
3. W przypadku, gdy do placówki wychowania przedszkolnego wpłynęło więcej wniosków
rodziców niż liczba dzieci ustalona w trybie wskazanym w §2 ust. 3 zarządzenia, dyrektor
w pierwszej kolejności przyjmuje dzieci, których rodzice:
1) nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
2) są pracownikami systemu ochrony zdrowia lub służb mundurowych,
3) są pracownikami handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
§4.
1. W terminie 2 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica, dyrektor udziela odpowiedzi
o możliwości zapewnienia opieki przedszkolnej.
2. Odmowa zapewnienia opieki przedszkolnej zawiera uzasadnienie i przekazywana jest
drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku.
3. W przypadku braku możliwości przesłania odmowy w trybie określonym w ust. 3,
dyrektor powiadamia rodzica telefonicznie i sporządza w tej sprawie notatkę.
4. Na stronach internetowych placówki wychowania przedszkolnego, publikowane są
bieżące informacje o organizacji opieki przedszkolnej w okresie epidemii, w tym
w szczególności:
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1) liczba dzieci, dla których placówka wychowania przedszkolnego organizuje

opiekę przedszkolną w okresie epidemii;
2) wzór wniosku o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii o

którym mowa w §3 ust. 1 zarządzenia, w formie edytowalnej dostosowany do
danej placówki wychowania przedszkolnego;
3) adres poczty elektronicznej za pośrednictwem której rodzic może złożyć
wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia i komunikować się
z przedszkolem w innych sprawach wynikających z realizacji zadań
przedszkola;
4) wytyczne, o których mowa w § 2 ust.1 zarządzenia i wewnętrzne
uregulowania dotyczące organizacji opieki przedszkolnej w okresie epidemii
adresowane do rodziców;
5) aktualne komunikaty o organizacji wychowania przedszkolnego w okresie
epidemii w szczególności wynikające z wytycznych Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.
§5.

1. Dyrektorzy ustalą organizację przyprowadzania i odbierania dzieci do placówki
wychowania przedszkolnego, z zachowaniem warunków wskazanych w wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego, część organizacja opieki w podmiocie tiret 11-15.
2. W placówce wychowania przedszkolnego mogą przebywać tylko dzieci zdrowe, bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3. Dyrektorzy wyznaczą pomieszczenie izolowania dziecka, u którego nauczyciele stwierdzili
niepokojące objawy choroby, do czasu odebrania go przez rodziców lub opiekunów.
4. Rodzice zobowiązani są do przekazania danych kontaktowych zapewniających szybką
komunikację z osobami które mogą odebrać dziecko z palcówki wychowania
przedszkolnego, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
§6.
1. Dyrektor przeprowadza kontrolę gotowości placówki wychowania przedszkolnego do
wznowienia opieki przedszkolnej i sporządza protokół, którego wzór stanowi załącznik nr
2 do zarządzenia.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, dyrektor przekazuje Burmistrzowi Miasta Józefowa
najpóźniej w dniu wznowienia opieki przedszkolnej.
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3. Dyrektor, w każdy piątek przekazuje drogą elektroniczną informacje o realizacji opieki
przedszkolnej z minionego tygodnia.
§7.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek wychowania przedszkolnego.
§8.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta Józefowa
i stronach internetowych placówek wychowania przedszkolnego.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Piotr Gąszcz
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UZASADNIENIE

29 kwietnia br. minister edukacji wydał przepisy, w których zezwolił na otwarcie
z dniem 6 maja przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych
form wychowania przedszkolnego, na zasadach określonych w wytycznych Ministerstwa
Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Opracowanie zasad funkcjonowania przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Józefów, w okresie epidemii ułatwi
Dyrektorom ww. placówek wychowania przedszkolnego pracę w trudnym okresie epidemii.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 42/2020
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 6 maja 2020 r.

.........................................................
Imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie

Dane do kontaktowania się
w sprawie rozpatrzenia wniosku
Tel....................................................
e-mail...............................................

Dyrektor
....................................

Wniosek
o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii
W okresie epidemii placówka pełniąca opiekę przedszkolną zobowiązana jest do przestrzegania reżimu
sanitarnego ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w drodze wytycznych przeciwepidemicznych
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych 30 kwietnia 2020 na podstawie art. 8 ustawy
z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz
wytycznych opublikowanych wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego opublikowanych na stronie internetowej urzędu obsługującego
Ministra Edukacji Narodowej.
* Wytyczne dostępne na stronie internetowej placówki.

Oświadczam,
że znam warunki korzystania z opieki przedszkolnej w czasie epidemii
i wnioskuję o wznowienie opieki przedszkolnej
dla

........................................................................................
Imię i nazwisko dziecka
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Przyjmuję wymienione zasady opieki przedszkolnej w okresie epidemii:
1. Placówka wychowania przedszkolnego będzie czynna w godzinach 8.00-16.00.
2. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem, u którego
stwierdzi objawy chorobowe.
3. Nie może korzystać z opieki przedszkolnej dziecko, które mieszka wspólnie
z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
4. Nie może przyprowadzać i odbierać dziecka osoba z objawami choroby,
przebywająca na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
5. Dziecko, u którego w czasie opieki przedszkolnej stwierdzono niepokojące
objawy chorobowe, do czasu odebrania przez rodziców jest izolowane.
6. Dziecko nie może przynosić żadnych zabawek i przedmiotów z domu.
7. Osoby przyprowadzające i odbierające
dzieci z placówki wychowania
przedszkolnego są zobowiązane do przestrzegania reżimu sanitarnego, w tym
w szczególności:
1) osłaniania ust i nosa;
2) zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób
przebywających w otoczeniu;
3) dezynfekowania dłoni;
4) korzystania z jednorazowych rękawiczek ochronnych.

.................................
Data

..............................................................................
Podpis rodzica składającego oświadczenie

2. Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar
temperatury ciała. W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców. Proszę o wyrażenie
swojego stanowiska.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
*skreśl niewłaściwe

.................................
Data

..............................................................................
Podpis rodzica składającego oświadczenie

3. Zgodnie z wytycznymi placówka pełniąca opiekę przedszkolną zobowiązana jest ustalić
warunki szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami w przypadku wystąpienia u dziecka
niepokojących objawów chorobowych. Proszę o podanie danych do kontaktu
w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.
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Imię i nazwisko

.................................
Data

Nr telefonu

Adres email

..............................................................................
Podpis rodzica składającego oświadczenie

4. Zgodnie z wytycznymi, w przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych do wznowienia opieki
przedszkolnej niż limit dzieci dla jakich placówka może organizować opiekę w okresie
epidemii, pierwszeństwo mają rodzice, którzy:
1) nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
2) są pracownikami systemu ochrony zdrowia lub służb mundurowych,
3) są pracowników handlu lub przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z pierwszeństwa, jakie Wam przysługuje, proszę o wpisanie
informacji, który z rodziców jakie kryterium spełnia.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

.................................
Data

..............................................................................
Podpis rodzica składającego oświadczenie

Pouczenie:
Dyrektor w terminie 2 dni od dnia złożenia wniosku przekaże informację o możliwości
wznowienia opieki przedszkolnej dla dziecka korzystając z danych kontaktowych podanych
we wniosku.
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 42/2020
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 6 maja 2020 r.

.............................................................
Pieczęć nagłówkowa przedszkola/szkoły

Numer kancelaryjny;............................

Protokół
kontrola gotowości przedszkola/szkoły do wznowienia opieki przedszkolnej

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.) w związku ze wznowieniem realizacji zajęć wychowawczoopiekuńczych w warunkach trwającej epidemii przeprowadzono kontrolę gotowości przedszkola do wznowienia opieki przedszkolnej w zakresie
przestrzegania:

1) wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych 30 kwietnia 2020 na podstawie
art. 8 ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567):
2) wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
opublikowanych na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej.
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Komisja w składzie:

............................................................ .................................................
Imię nazwisko

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

stanowisko

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

Imię nazwisko

stanowisko

Dokonała oceny gotowość przedszkola do wznowienia zajęć wychowawczo-opiekuńczych w zakresie spełnienia wytycznych GIS i MEN.

1. Czy prawidłowo została ustalona maksymalna liczba dzieci, które mogą przebywać w przedszkolu.
Zgodnie z wytycznymi GIS w grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci nie więcej niż o 2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m 2 na 1 dziecko i każdego opiekuna*.
* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych,
magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc.
Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących

Sala nr 1

Sala nr 2

Sala nr 3

Sala nr 4

Powierzchnia Sali zajęć
Powierzchnia sali : 4 m/2
Maksymalna liczba dzieci z opiekunem
Planowana liczba dzieci z opiekunem
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w dniu wznowienia opieki przedszkolnej

...................................................................................................................................................................................................................................
1. Czy wyposażenie sali zajęć wychowania przedszkolnego zostało dostosowane do wytycznych, w tym usunięto przedmioty i sprzęt, które
nie mogą być skutecznie uprane lub dezynfekowane.
...........................................................................................................................................................................................................................
2. Czy w sanitariatach są środki higieniczne i plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk
instrukcje.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Czy ustalono miejsce, z którego pracownicy przedszkola/szkoły będą odbierać dzieci od rodziców i odprowadzać po zakończeniu pobytu
dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym?
...........................................................................................................................................................................................................................
4. Czy ustalono miejsce, w którym będzie badana temperatura dziecku, po przyprowadzeniu go przez rodzica do placówki?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. W jaki sposób zostały ustalone zasady organizacji pracy przedszkola, by pracownicy pionu żywienia i pomieszczeń do których wchodzą
rodzice nie spotykali się z dziećmi i wychowawcami.
..........................................................................................................................................................................................................................
6. W jakie środki ochrony zostali wyposażeni pracownicy.
Środki ochrony osobistej

Nauczyciele

Pracownicy obsługi

Maseczki
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Przyłbice
Rękawiczki ochronne
Fartuchy
Ochraniacze na buty
Płyn dezynfekujący
Środki odkażające

7. Czy w przedszkolu zostało wydzielone pomieszczenie izolowania dziecka, u którego stwierdzone zostaną niepokojące objawy choroby,
do czasu odebrania go przez rodziców lub opiekunów?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Czy w przedszkolu zostało wydzielone pomieszczenie izolowania pracownika, u którego stwierdzone zostaną podczas pracy niepokojące
objawy choroby?
.....................................................................................................................................................................................................................
9. Czy przedszkole zebrało informacje umożliwiające szybką komunikację z rodzicami/opiekunami w przypadku wystąpienia u dziecka
niepokojących objawów chorobowych?
...........................................................................................................................................................................................................................
10. Ile termometrów bezdotykowych ma do dyspozycji przedszkole?
...........................................................................................................................................................................................................................
11. Jakimi zapasami środków dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej przedszkole dysponuje?
.........................................................................................................................................................................................................................
12. Czy przyjęty ramowy rozkład dnia przedszkola i szczegółowe rozkłady dnia oddziału uwzględniają zakaz spotykania się grup w budynku
przedszkolnym i na placu zabaw?
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...........................................................................................................................................................................................................................
13. Jakie działania podjęto w celu wprowadzenia środków ostrożności w zakresie organizacji żywienia?
...........................................................................................................................................................................................................................

Ocena gotowości przedszkola do wznowienia opieki przedszkolnej
.......................................................................................................................................................................................................................
Wskazania do poprawy
........................................................................................................................................................................................................................

Data ....................................

Podpisy
......................................................
.......................................................
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