
ZARZĄDZENIE NR 0050-5212020

BURMISTRZA MIASTA IŁAWY

z dnia 18 maja 2020 r,

w sPrawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez
Gminę MĘską Iława w okresie stanu epidemii.

Na Podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.Dz.U.2020r.poz.7I3),aft.51ust.2pkt2w zwiry,kazart.29ust. 1pkt3ustawy zdnia
14 grudnia Ż016 r. Prawo oświatowe (tj.Dz, IJ. z2019 r. poz. II48 zę zm; oraz § 4 d
rozPorządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2OżO r. w sprawie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobteganiem,

Przeciwdziałaniem i zwalczartiem COVID-I9 (Dz. |J.2020 poz. 4tO ze zm.), zarządzam,
co następuje:

§ 1. W okresie stanu epidemii dyrektorzy przedszkoli zobowiązani są do stosowania

warunków organizacyjnych i sanitarnych określonych w: powszechnie obowipujących

PrzePisach Prawnych ustanowionych w tym zakresie, 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 żO20 na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 mnca
1985 r. o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. IJ. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), wytyc znych
dlaPtzedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania

Przedszkolnego opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 2. 1. DYrektor przedszkola podejmuje decyzję o możliwości skorzystania dziecka z usług

Świadczonych przez przedszkole na podstawie wniosku rodziców, którego wzór stanowi

załącznlk do zarządzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rodzic dziecka składa w formie elektronicznej

do przedszkola, do którego dziecko uczęszczało przed dniem 12 marcażO}O r.

3. W Przypadku, gdy do przedszkola wpłynęło więcej wniosków rodziców niż limit dzieci,
dla których placówka może zorganlzowaó opiekę w okresie epidemii, dyrektor przedszkola:

1) w Pierwszej kolejności przyjmuj e dzięci, których rodzice pracują i nie mają możliwości
pogodzenia pracy z opieką w domu oraz:



a) są pracownikami systemu ochrony zdrowia lub służb mundurowych,

b) są Pracownikami handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizuj ący zadania związane
z z ap obte ganiem, przeciw działaniem t zw alczaniem C oVID - 1 9,

2) w drugiej kolejnoŚci przyjmuje dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości
pogodzenia pracy z opieką w domu oraz spełniają następujące kryteria:

a) dzieci rodziców samotnie wychowujących,

b) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieciw wieku szkolnym, przedszkolnym),
c) dzieci posiadające niepełnosprawne rodzeństwo,

d) dzieci wychowyw ane przez niepełnosprawnego rodzica.

3) w trzeciej kolejnoŚci dyrektor może przyjąć dziecko na podstawie indywidualnej decyzji,
z uwzględnieniem sYtuacji rodzinnej oraz zawodowej rodziców, w związkl z brakiem
moŻliwoŚci Pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem w stanie epidemii.
4. W PrzYPadku, gdY liczba zgłoszonych dzieci, które dyrektor przyjmuje w pierwszej
kolejnoŚci zgodnie z ust. 3 pkt 1 przekroczy liczbę dostępnych miejsc, dyrektor stosuje

dodatkowo kryteria określone w ust. 3 pkt2, a następnie w ust. 3 pkt 3.

5. W Placówce wYchowania przedszkolnego mogą przebywać tylko dzieci zdrowe, bez
obj awów chorobowych sugeruj ących chorob ę zakńną.

§ 3. DYrektorzY Przedszkoli zobowiązani są do opracowania procedur w zakresie
funkcjonowania przedszkoli w okresie epidemii, w tym w szczegóIności:

1) procedury bezpieczeństwa w przedszkolu,

2) procedury przyprow adzaniai odbioru dziecka,

3 ) procedury postępowania na wypadek podej rzeni a zakńenia,
4) procedury przebywania na świeżym powietrzu,

5) procedury postępowania na wypadek zakażeniakoronawirusem SARS -CoY-2,
6) procedury szybkiej ścieżki komunikacj i z rodzicami.

§ 4. WYkonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska lława.

§ S.Znządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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lmię i Nozwisko rodzica/prawnego opiekuna

Dane do kontaktu w sprawie rozpatrzenia wniosku

e-meil.

Zńącznik do zarządzenia nr OO50-52O|2O20
Burmistrza Miasta Iławy z dnia 18 maja 2020 r.

Dyrektor
przedszkola

Tel

Wniosek
o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii

dla

Imię i Nazwisko dziecka

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego w sprawie udziału w zajęciach
W przedszkolu

OŚwiadczam, że będąc świadomym rozpowszechniania się koronawirusa SARS-CoV-2

oraz zagrożeń wynikających z panującej epidemii wytażam chęć udziału mojego dziecka

w zajęciach prowadzonych przez Przedszkole .... ..... w Iławie od dnia

w godzinach od . ...... do. ..... i zobowiązuję się do

pr zestrze gartia te go cz asu.



Ponadto oświadczam, że:

1. Jestem Świadoma/y możliwości zarńenia mojego dziecka,mnie, moich domowników,
oPiekunów w Przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu SARS-CoV-2. Jestem
Świadoma/ŚwiadomY iż podaniem nieprawdziwych informacji narużam
na kwarantannę i niebezpieczeństwo utraty życialub zdrowia wszystkich uczestników
oPieki wraz Z pracownikami przedszkola i ich rodzinami. Zrzekam się wszelkich
roszczeń w związku z ewentualnym zarłżęniem mnie, moich domowników
oraz mojego dziecka SARS-CoV-Z, z wyłączeniem, gdy do powyższego doszło
w skutek winY umyŚlnej lub rażącego niedbalstwa pracowników przedszkola.

2. W domu nie Przebywa osoba objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych. każdy z domowników jest zdrowy i nie występują u niego objawy
CoViD-19.

3. W czasie PrzYjęcia dziecka do przedszkola moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru,
kaszlu, gorączkl dusznoŚci, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy
chorobowe wskazujące na zarńęnię SARS-C oY -2.

4. Moje dziecko nie miało również kontaktu z osobami, które wróciły z zagranicy,
przebywały na kwarantannie lub w izolacji domowej.

5. O zmianie Powyższych oŚwiadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora przedszkola.

6. ZaPoznałarnlem się i akcepĘę procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii CoViD-
19 obowi?ujące w przedszkolu i nie mam do nichzastrzeżeń.

7. ZaPoznałarnlem się z informacjami udostępnionymi w przedszkolu, w tym
informacjami na temat zakażenia SARS-CoV -2 oraz najwżniejszymi numerami
telefonów dostępnymi dla Rodziców.

8. Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy,
Że fałszowanie dokumentów, poświadczanie nieprawdy i użycie dokumentów
poświadczających nieprawdę podlega odpowiedzialności kamej.

Datd i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

PrzYjmuję do wiadomoŚci wymienione zasady opieki przedszkolnej w okresie epidemii:
1. NauczYciel ma prawo odmówić przyjęcii opieki nad dziecki"*, u którego

stwierdzi obj awy chorobowe.
Ż, Nie moŻe korzYstaĆ z opieki przedszkolnej dziecko, które mieszka wspólnie

z osobą PrzebYwającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
3. Nie moŻe Przyprowadzać i odbieraó dziecka osoba z objawami choroby,

przebywająca na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
4. Dziecko, u którego w czasie opieki przedszkolnej stwierdiono niepokojące

objawY chorobowe, do czasu odebrania przez rodziców jest izolowane.
5. Dziecko nie może przynosić żadnychzabawek i przedŃotów zdomu.



osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z placówki wychowania
przedszkolnego są zobowiązarle 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

przebyw ających w otoczeniu ;

3) dezynfekowania dłoni przy wejściu do budynku;
4) korzyst anta z j ednorazowych rękawiczek ochronnych.

Dota i czytelny podpis rodzica/opiekuna prownego

PrzYjmuję do wiadomoŚci, że w okresie epidemii placówka pełniqca opiekę przedszkolnq

zobowiqzana jest do przestrzegania reżimu sanitarnego ustalonego przez Głównego

InsPektora Sanitarnego w drodze wyĘcznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przed.szkolnego

oraz insĘtucji opieki nad dzieĆmi w wieku do lat 3, wydanych 30 lałietnia 2020 na podstawie

art. 8 ustawy z dnia z dnią 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U.

z 2019 r. Poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567) oraz wyĘcznych opublikowanych wyĘcznych

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania

PrZedszkolnego opublikowanych na stronie internetowej urzędu obsługujqcego Ministra
Edukacji Narodowej.

Dota i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar
temPeratury cińa. W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców. Proszę o wyraźenie
swojego stanowiska.

WYraŻam zgodę, nie wyrażam zgody* na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

* 
skreśl niewłaściwe

Ddta i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

zgodnte z wytycznvmi placówka pełniąca opiekę przedszkolną zobowiry,ana jest ustalió
warunki szybkiej komunikacji z rodzicamilopiekunami w przypadku wystąpienia u dziecka
niePokojących objawów chorobowych. Proszę o podanie danych do kontaktu w przypadku
wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

6.



Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

W PrzYPadku większej liczby dzieci zgłoszonych do wznowienia opieki przedszkolnej
niz limit dzteci, dla których placówka może organizować opiekę w okresie epidemii,
Pierwszeństwo mają rodzice, którzy oboje pracują i nie mają móztwości pogodzeniu p.u"y
z opieką w domu oraz:

1) są pracownikami systemu ochrony zdrowia lub służb mundurowych,

2) są Pracownikami handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych reatizujący zadania
zw iązane z z apobie ganiem, przeciw dzlał aniem i zw alczaniem C oVID - 1 9.

3) dzieci rodziców samotnie wychowujących,

4) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym,
przedszkolnym),

5) dzieci posiadające niepełnosprawne rodzeństwo,

6) dzieci wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica,

7) ze względu na trudną sytuację rodzinną i zawodowąw czasieepidemii

IeŻeli chcecie Pństwo skorzystać z pierwszeństwa jakie Wam przysługuje, proszę o wpisanie
informacji, którY zrodzicówjakie kryterium spełniaotazich szczegółowó uŹasadnieniex:

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

* w uzasadnieniu należy wskazać miejsce pracy obojga rodziców.
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