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Informujemy, że dopisywanie dzieci  do listy osób już uczęszczających będzie odbywać się w cyklu 

tygodniowym (w poniedziałek), po uprzednim zebraniu deklaracji od rodziców. Prosimy o wnikliwe 

zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, oraz bezwzględne przestrzeganie ich.  
(opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.) 

 

Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka: 

 

1. Dzieci oddziału przedszkolnego muszą być przyprowadzane wyłącznie przez zdrowe osoby 

dorosłe (nie mające żadnych objawów jakiejkolwiek choroby). Dziecko przyprowadza jeden 

rodzic/opiekun.  

2. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek 

objawów chorobowych.  

3. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7:30 do 8.00. Po godzinie 8.00 w danym dniu 

dziecko nie będzie przyjmowane do oddziału przedszkolnego. 

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci z oddziału przedszkolnego muszą 

zachowywać co najmniej dwumetrowy dystans do  innych dzieci, ich rodziców oraz 

pracowników. 

5. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do oddziału przedszkolnego. Dzieci, po uprzednim 

zdezynfekowaniu obuwia na macie dezynfekcyjnej i pomiarze temperatury, zostają przekazane 

przez rodzica pełniącej dyżur osobie, która zaprowadza dziecko do szatni, a następnie do sali. 

W przypadku większej ilości osób oczekujących przed placówką obowiązuje zasada wzajemnego 

dystansu wynoszącego 2 m oraz środków ostrożności (rękawice jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk, osłona ust i nosa - maseczki, przyłbice itp.).  

6. W przypadku, gdy dyrektor uzna za zasadne wejście przez rodzica/opiekuna lub inną osobę 

z zewnątrz do szkoły, przed wejściem do budynku, osoby te są zobowiązane do zdezynfekowania 

obuwia poprzez przejście przez matę dezynfekcyjną oraz zdezynfekowania rąk udostępnionym 

przez szkołę płynem dezynfekcyjnym lub do założenia własnych rękawic ochronnych. Ponadto 

usta i nos muszą być osłonięte.  

7. Na terenie szkoły – zarówno w budynku jak i na zewnątrz, nie wolno się gromadzić. 

Po przyprowadzeniu lub odbiorze dziecka należy natychmiast opuścić w/w teren. 

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego. 

9. Jeśli dziecko przejawia objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, 

a rodzice/opiekunowie niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z 

przedszkola. 

10. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem wśród dzieci lub pracowników 

oddziału przedszkolnego/szkoły będących na stanowisku pracy, zostają oni natychmiast 

odizolowani od pozostałych osób, a o fakcie zachorowania powiadamia się:  

- w przypadku dzieci: rodziców, organ prowadzący i miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną 

oraz stosuje się do wydawanych przez nią instrukcji i zaleceń;  

- w przypadku pracowników: organ prowadzący i miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną 

oraz stosuje się do wydawanych przez nią instrukcji i zaleceń.  

11. Zobowiązuje się rodziców do przeprowadzenia z dziećmi rozmowy na temat zasad panujących 

w przedszkolu w związku z zagrożeniem zarażenia COVID 19.  
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Rodzicu! 

 

• Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie ręki 

na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu 

czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez 

obserwację.  

• Wytłumacz dziecku, aby nie zabierało do oddziału przedszkolnego niepotrzebnych 

przedmiotów czy zabawek. 

 • Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa 

w drodze do i z przedszkola. 

 • Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.  

• Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak 

i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.  

• Pamiętaj jednak, że rodzice muszą zabezpieczyć się w osłonę na usta i nos zarówno podczas 

odprowadzania i odbierania dzieci oraz w przypadku ewentualnego pobytu na terenie 

przedszkola.  

 

 

Oświadczam, że akceptuję powyższe wytyczne i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

 
 

 ……..……………………………………….........................................  

 (imię i nazwisko obojga rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

** KLAUZLA INFORMACYJNA  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

przyjmujemy do wiadomości, że:  

• administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego  w Goli , Gola 17, 63-

800 Gostyń;, tel.65 572 30 65., e-mail: szkola@spgola.com.pl, 

• dane przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w placówce w czasie epidemii Koronawirusa 

odpowiedniej opieki,  

• przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie: o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w relacji z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe, w zakresie danych identyfikacyjnych, o art. 9 ust. 2 lit i) RODO – przetwarzanie niezbędne ze 

względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi 

transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnym, w relacji z art. 8a ust.5 pkt 2) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 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, w zakresie danych dotyczących zdrowia,  

• podanie danych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie wskazanych ustaw, a konsekwencją ich niepodania danych 

jest brak możliwości pobytu dziecka w placówce,  

• dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom,  

• dane przechowywane będą przez okres 2 lat, następujących po roku, w którym ustanie epidemia Koronawirusa,  

• w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,  

• przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a 

także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych 

naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,  

• we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-

mail: korzuch@infoic.pl  
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