
 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 

IM. ŚW. FRANCISZKA-PATRONA EKOLOGÓW W BALINIE   OBOWIĄZUJĄCA W  

OKRESIE STANU EPIDEMICZNEGO 

 

Procedura obowiązuje  od dnia 11 maja 2020r. do odwołania. 

1. Procedurze podlegają wyłącznie dzieci zapisane do Przedszkola Samorządowego  im. św. 

Franciszka-patrona ekologów w Balinie, 

2. Ze względu na ograniczanie dotyczące liczby dzieci w grupie, przy założeniu minimalnej 

powierzchni na dziecko i opiekuna - 4 m2 do Przedszkola Samorządowego  im. św. 

Franciszka-patrona ekologów w Balinie,  można przyjąć 30  dzieci.  

3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć  liczbę  

w  poszczególnych oddziałach maksymalnie o dwoje dzieci.  

4. Ustalając kolejność przyjęć stosuje się następujące kryteria, którym nadano określoną liczbę 

punktów: 

1) KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA 

a) oboje rodzice pracują-wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej 

pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (kryterium 

stosuje się również do pracującego rodzica, samotnie wychowującego dziecko) – 10 

pkt; 

b) przynajmniej jeden z rodziców wykonuje pracę; 

 w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 5 pkt; 

 w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 – 5 pkt; 

 handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 5 pkt. 

2) KRYTERIA DODATKOWE  

a) dziecko posiadające  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie 

o niepełnosprawności – 2 pkt; 

b) dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym) – 2 pkt; 

c) dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo – 2 pkt; 

d) dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców – 2 pkt; 

e) dziecko objęte jest pieczą zastępczą – 2 pkt. 

5. Kolejność przyjęcia dzieci zostanie dokonana na podstawie sumy uzyskanej liczby punktów za 

spełnienie poszczególnych kryteriów. 

6. Do przedszkola nie może zostać przyjęte dziecko z domu, w którym jest osoba objęta 

kwarantanną bądź izolacją z powodu COVID-19. Nie będzie również przyjęte dziecko, które 

w ciągu ostatnich 14 dni miało kontakt z osobą chorą na COVID-19 jak również dziecko, które 

przejawia symptomy chorobowe.  

7. Rodzice po zapoznaniu się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Przedszkolu 

Samorządowego  im. św. Franciszka-patrona ekologów w Balinie, oraz niniejszą Procedurą  

składają do dyrektora przedszkola następujące dokumenty: 

1) deklarację przyjęcia dziecka do przedszkola (druk nr 1); 

2) oświadczenia rodziców  (druk nr 2 i 3). 



8. Komplet dokumentów (druk 1,2,3) należy złożyć do skrzynki pocztowej znajdującej się na 

płocie przedszkola przy bramce a w przypadku braku takich możliwości po wypełnieniu i 

podpisaniu dokumentów, należy je zeskanować i przesłać na adres mailowy 

przedszkolebalin@wp.pl.    w terminie do 13.05.2020 r. do godz. 14.00. 

9. W przypadku, gdy liczba chętnych dzieci do przyjęcia przekroczy liczbę dostępnych miejsc, 

dyrektor będzie analizował każdy przypadek indywidualnie. Po wyczerpaniu wszystkich 

kryteriów o przyjęciu  będzie decydować kolejność zgłoszeń.  
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druk nr 1 

DEKLARACJA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

obowiązująca w okresie stanu epidemicznego 

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………….……………………………………………………………………….………………….. 

Data urodzenia:  …………………………………………………….………………………………………….……………………… 

Data przyjścia do przedszkola: ……………………………………………………………………..…………………………… 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu : od ……………………… do…………..…………. 

Ilość posiłków : ……………..  (śniadanie, obiad, podwieczorek)* 

Aktualny nr telefonu: matki………………………………………..…………………………………… 

             ojca   ………………………………………………..………………………….. 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola są zgłoszone w dokumentacji przedszkolnej 

obowiązującej  w roku szkolnym 2019/2020. 

*właściwie podkreślić 

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

data,  podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

OŚWIADCZENIE 

Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Przedszkola 

Samorządowego  im. św. Franciszka-patrona ekologów w Balinie, pomimo stosowanych procedur 

bezpieczeństwa i postępowania oraz zastosowanych środków ochronnych, może dojść do zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-19. Rozumiem i podejmuję ryzyko zakażenia oraz wystąpienia powikłań 

choroby COVID-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków mojej  rodziny. 

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są: „Procedura przyjmowania dzieci do Przedszkola 

Samorządowego  im. św. Franciszka-patrona ekologów w Balinie, w okresie stanu 

epidemicznego”, „Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu Samorządowego  im. św. 

Franciszka-patrona ekologów w Balinie, w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID -19” , „Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19”. Rozumiem ich treść i nie mam do nich zastrzeżeń. 

Balin, dnia……………………………….                                                 

    …………………………………………………… 

                                                                                         Podpis rodzica /opiekuna prawnego                                                                                                                   

                                                                                                     ……………………………………………………… 

                                                                                                            Podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 

druk nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 

(wypełnia każdy rodzic osobno) 

 

…………………………………………………………………… / ……………………………… 

     Imię i nazwisko dziecka                                                           Grupa 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny tj. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że poniższe dane 

dotyczące mojej rodziny są prawdziwe. 

 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że spełniam kryteria pierwszeństwa określone  

w „Procedurze przyjmowania dzieci do Przedszkola  Samorządowego  im. św. Franciszka-patrona 

ekologów w Balinie, w okresie stanu epidemicznego”, tj.: 

□ jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                         

     i zwalczaniem COVID-19 (systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,  handlu      

     przedsiębiorstw produkcyjnych); 

□ jestem  rodzicem pracującym na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mam     

      możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu (kryterium stosuje się również  do   

      pracującego rodzica, samotnie wychowującego dziecko); 

 

spełniam kryteria dodatkowe, tj.: 

□ moje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie  

      o niepełnosprawności; 

□ moje dziecko jest wychowywane w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku  

       szkolnym); 

□  moje dziecko posiada niepełnosprawne rodzeństwo; 

□   jestem osobą niepełnosprawną; 

□  wychowywane przeze mnie dziecko objęte jest pieczą zastępczą. 

 
 
 *właściwe zakreślić  krzyżykiem 

                             

Balin, dnia……………………………..                               ………………………………………………………….…  

                                                                                                   podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 

 druk nr 3 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

(rodzice wypełniają jedno oświadczenie  i  oboje  składają podpisy) 

 

…………………………………………………………………… / ……………………………… 

     Imię i nazwisko dziecka                                                           Grupa 

 

Ja/my niżej podpisani, wyrażam/my zgodę na pomiar temperatury ciała mojego/naszego dziecka  

termometrem bezdotykowym w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

                                            

…………………………………………………………  

                                                                                                             podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

Ja/my  niżej podpisani oświadczam/my, że nikt z domowników, w okresie ostatnich 14 dni:  

□   nie przebywa lub nie przebywał w kwarantannie;  

□   nie przebywał w transmisji koronowirusa; 

□ nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie  

       koronawirusem;   

oraz że: 

□  u mojego dziecka nie występują objawy: gorączka, kaszel, uczucie duszności bądź inne     

      objawy świadczące o zakażeniu. 

 

*właściwe zakreślić 

                                                                                                                                       

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

                                                                                                             podpisy rodziców/opiekunów prawnych 


