
Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa 

w warunkach pandemii COVID-19 

w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 69 w Szczecinie 

 

Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

3. Wytyczne przeciwepidemiczne  Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra 

Zdrowia  z dnia 4.05.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej innych formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art.8a.ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 

marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. 

poz. 322,374,567)w związku z otwarciem przedszkoli  

4. Zarządzenie nr 213/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2020r. w sprawie 

wymagań umożliwiających wznowienie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miasto Szczecin  

 

I. Procedury  naboru dzieci do oddziału przedszkolnego  

 

Informacje ogólne. 

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin przyjęcie dzieci do przedszkoli oraz 

oddziałów przedszkolnych w szkołach w zmienionych warunkach pracy planowane jest na 

dzień 18 maja 2020 r.  

Decyzją MEN, GIS oraz MZ i Prezydenta Miasta Szczecin termin ten może ulec zmianie. 

 

 

1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom opiekę w godzinach 7.00 -16.00. 

2. Do każdego oddziału przedszkolnego przyjmowanych  jest maksymalnie 10 dzieci. 

3. Zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i 

przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

4. Do oddziałów przedszkolnych nie są przyjmowane dzieci rodziców niepracujących, 

nawet w sytuacji, gdy oddział dysponuje wolnymi miejscami.  

5. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, 

którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają 

zasiłku opiekuńczego.  



6. Rodzice mają obowiązek dostarczenia wystawionych przez pracodawcę zaświadczeń 

potwierdzających świadczenie przez rodzica pracy w okresie pandemii.  

7. Rodzice pracujący, którzy nie mogą zapewnić dziecku innej opieki zobowiązani są do 

złożenia drogą elektroniczną na adres placówki lub osobiście w sekretariacie szkoły 

wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w czasie obowiązywania 

zmienionych warunków oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej do dnia 12 

maja 2020 r. do godziny 15.00 (wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły 

lub w sekretariacie szkoły). 

8. Po zebraniu deklaracji dyrektor szkoły dokonuje kwalifikacji zgodnie z zasadami 

przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. 

9. Dyrektor szkoły lub osoba upoważniona przez dyrektora, powiadamia rodzica drogą 

mailową lub telefonicznie o zakwalifikowaniu dziecka oddziału przedszkolnego wraz 

z informacją, że termin otwarcia placówki zostanie ogłoszony na stronie internetowej 

szkoły na co najmniej 3 dni wcześniej.  

10. Zaświadczenie pracodawcy o świadczeniu obowiązków zawodowych rodzic 

zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w oddziale 

przedszkolnym.  

 


