
ANEKS NR 1  

 

Do Zarządzenie nr 3/ 18/05/2020 

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 Leśna Polana w Dopiewcu  
z dnia 18 maja 2020 

w sprawie: procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 

 

§ 1 

 

1. Do § 3 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: Zaleca się zmianę odzieży w której przychodzi się do 

pracy na odzież zmienną, która po dniu pracy zostaje zabrana do domu i wyprana. 

2. § 5  punkt 2a otrzymuje brzmienie-  Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają 

dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i 

przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, jak również rodzice  dzieci, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy 

z opieką w domu .W związku z pandemią i wzmożonym reżimem sanitarnym przedszkole będzie 

przyjmować tylko te dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki. Rozpatrywane będą tylko 

te wnioski, które  złożone zostały    w prawidłowy sposób w wyznaczonym terminie na adres 

mailowy przedszkola. Wskazane jest podanie miejsca pracy w celu weryfikacji przez dyrektora 

pierwszeństwa przyjęcia. Podanie danych jest dobrowolne. W dalszej kolejności w miarę wolnych 

miejsc przyjmowane będą dzieci obojga rodziców pracujących. W przypadku większej liczby 

chętnych niż liczba dostępnych miejsc- Organ Prowadzący Przedszkole podejmie decyzję odnośnie 

kryteriów przyjęcia dzieci o czym rodzice zostaną poinformowani. Grupy będą tworzone na 

podstawie godzin podanych w ankietach przez rodziców. Grupy mogą być mieszane wiekowo i 

mogą przebywać z innym opiekunem niż dotychczas miało to miejsce.  

3. Do § 5 dodaje się punkt 3d - Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości grup w 

przypadku gdy liczba pracowników pedagogicznych zostanie pomniejszona np. z powodu 

choroby lub konieczności opieki nad dzieckiem do lat 8. O takiej sytuacji rodzice zostaną 

poinformowani mailowo najpóźniej do 17.00 dnia poprzedniego.  

 

4. Pozostałe punkty nie ulegają zmianie 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 20 maja 2020 r. 

 

……………………………………. 

( podpis i pieczątka dyrektora)



 

 


