ANEKS NR 2
Z dnia 9 czerwca 2020 roku

Do Zarządzenie nr 3/ 18/05/2020
Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 Leśna Polana w Dopiewcu z dnia
18 maja 2020 roku
w sprawie: procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19
§1
1. Do § 5 dodaje się punkt 9 w brzmieniu
9. Przedszkole w okresie wakacyjnym( lipiec i sierpień)
1. Przedszkole działa w okresie pandemii w trybie nieferyjnym tzn. dyżury pełnione są w przedszkolu
przez dwa miesiące wakacyjne z zachowaniem reżimu sanitarnego
2. Przedszkole w okresie wakacji jest w stanie zapewnić opiekę 3 grupom dzieci w liczbie
odpowiadającym wymogom sanitarnym ( na dzień 9.06- jedna grupa może liczyć 15 dzieci)
3. W przypadku trudności kadrowych( zwolnienia lekarskie, opieki nad własnymi dziećmi) i
niemożności zapewnienia dzieciom opieki zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego dyrektor
zastrzega prawo zamknięcia jednej grupy o czym rodzice zostaną poinformowani mailowo
Najpóźniej do godziny 16.00 dnia poprzedniego gdy nastąpi taka sytuacja.
4. Rodzice chcący zapisać dziecko na dyżur wakacyjny zobowiązani są w sposób prawidłowy wypełnić
ankietę i oświadczenie wysłaną rodzicom na ich adres mailowy w dniu 17 czerwca 2020 r. Rodzice
wypełniają ankietę i oświadczenie i odsyłają ją zeskanowaną na adres mailowy przedszkola:
biuro@lesnapolana.eu do dnia 22.06.2020 roku do godziny 9.00. Tylko ankiety wypełnione
poprawnie z wszystkimi danymi, podpisami obojga rodziców( w przypadku gdy jeden z rodziców
pracuje w innym mieście lub za granicą i nie jest w stanie podpisać oświadczenie, drugi rodzic
zobowiązany jest wypełnić stosowne oświadczenie) będą brane pod uwagę w procesie kwalifikacji
dzieci do przedszkola.
5. Kryteria brane pod uwagę podczas kwalifikacji dzieci na dyżury wakacyjne:
a. dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych
b. dzieci pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
c. dzieci obojga rodziców pracujących i nie mogących pogodzić pracy z opieką nad dzieckiem, nie
przebywających na urlopach rodzicielskich. W tej kategorii w następującej kolejności będą
przyjmowane:
1) Dzieci pracowników przedszkola
2) Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
3) Pozostałe dzieci zgodnie z kolejnością zgłoszeń
d. grupy będą tworzone na podstawie godzin podanych w ankietach przez rodziców
e. grupy mogą być mieszane wiekowo i mogą przebywać z innym opiekunem niż dotychczas
f. rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na okres wakacyjny zostaną o tym poinformowani
w dniu 23.06.2020 roku mailowo i są zobowiązani do wypełnienia stosownych oświadczeń i
deklaracji i wysłania ich skanem na adres mailowy przedszkola biuro@lesnapolana.eu do dnia 26.06
do godziny 9.00. Oryginały dostarczamy w pierwszy dzień pobytu dziecka w przedszkolu. Nie
odesłanie prawidłowo wypełnionych skanów jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w
przedszkolu.

g.

rodzice dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola z powodu braku miejsc zostaną o tym
poinformowani w dniu 23.06.2020r i wpisani na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się
miejsca w przedszkolu zostaną poinformowani o możliwości przysłania dziecka do przedszkola.

2. Pozostałe punkty nie ulegają zmianie
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 9 czerwca 2020 r.
…………………………………….
( podpis i pieczątka dyrektora)

