
 

Zarządzenie Nr 2/2020 
   

Dyrektora Niepublicznego Przedszkola 

„Bajka” w Kaliszu 

 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 
 

wprowadzające Procedury bezpieczeństwa w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021  

w warunkach epidemii w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w Kaliszu 
 

     Na podstawie § 3 ust. 3 Statutu Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Kaliszu i w oparciu 

o „Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  

od 1 września 2020 r.” wydane w dniu 5 sierpnia 2020 roku związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

 

Wprowadza się Procedury bezpieczeństwa w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 

w warunkach epidemii ustalające zasady bezpieczeństwa w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” 

w Kaliszu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią Procedur i stosowaniem 

postanowień w nim zawartych. 
 

§ 3 

 

Procedury bezpieczeństwa w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii 

podaje się do wiadomości pracowników poprzez udostępnienie ich w sekretariacie Niepublicznego 

Przedszkola „Bajka” w Kaliszu. 

 

§ 4 

 

Traci moc zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Kaliszu z dnia 

12 maja 2020 r. wprowadzające Procedury bezpieczeństwa w czasie czasowej opieki w przedszkolu 

w czasie reżimu sanitarnego w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w Kaliszu z dniem 31 sierpnia 

2020 roku. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 

roku do czasu obowiązywania obostrzeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. 
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Załącznik 
do Zarządzenia Nr 2/2020  

Dyrektora Niepublicznego Przedszkola 
„Bajka” w Kaliszu 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

 

 

Procedury bezpieczeństwa w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021  

w warunkach epidemii w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w Kaliszu 

 

Niniejszy dokument ustala wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie placówki ustalone 

zgodnie z „Wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla publicznych i niepublicznych 

szkół i placówek od 1 września 2020 roku”. 

 

§ 1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU 

 
1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z przedszkola 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Od dnia 1 września 2020 r. rodzic przyprowadzając/odbierając dziecko zobowiązany jest 

przekazać/odebrać dziecko od osoby dyżurującej przy drzwiach wejściowych. Przybycie 

do placówki sygnalizują Państwo ogólnym dzwonkiem znajdującym się na budynku 

przedszkola. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci  za zgodą i w późniejszym terminie wskazanym przez 

dyrektora placówki będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola, zachowując 

zasady: 

1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

2) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

3) dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5 m,  

4) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

https://www.gov.pl/attachment/14fee8a9-7795-44e6-9378-3167df87821a
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rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

6. Przy wejściu do budynku przedszkola umieszczono informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do 

budynku przedszkola umożliwiono skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  

7. Zapewniono sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość: telefon,    

e-mail, sms. 

8. Przedszkole posiada termometr bezdotykowy w każdej grupie wiekowej i każdorazowo 

dezynfekuje go po użyciu w danej grupie.  

9. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować dziecko 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od 

innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia 

z przedszkola (rekomendowany własny środek transportu). 

10. W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi 

zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie przedszkola, szczególnie 

w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się dzieci na terenie przedszkola (np. różne 

godziny przychodzenia dzieci z poszczególnych sal do przedszkola, różne godziny przerw lub 

zajęć w ogrodzie) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do przedszkola należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

12. Dzieci będą przydzielone do utworzonych w tym okresie grup bez możliwości ich zmiany.  

13. W miarę możliwości grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach. 

14. W miarę możliwości Przedszkole będzie unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania 

opieki nad dziećmi.  

15. Nauczycieli zobowiązuję się do:  

1) wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce 

i dlaczego zostały wprowadzone. 

2) nie organizowania wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku. 

3) wietrzenia sali, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia 

gimnastyki śródlekcyjnej przy otwartych oknach. 

4) zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, 

po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu; zorganizowania 

pokazu właściwego mycia rąk, przypominania i dawania przykładu. 

5) unikania organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 
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16. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, będą mogły korzystać z istniejących na terenie placówki 

placów zabaw i boisk. 

17. Zawieszone zostają imprezy urodzinowe dzieci. 

18. W salach, w których będą przebywały dzieci usunięto przedmioty i sprzęty, które ciężko 

zdezynfekować. Pozostałe zabawki, sprzęt sportowy i wyposażenie sal będą systematycznie 

czyszczone lub dezynfekowane.  

19. Dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku lub we własnej szafce. Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą. 

20. Sale będą systematycznie wietrzone. Zapewnia się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarzy) 

co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, 

należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

22. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów tj. 

zabawek, przytulanek i innych.  

23. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z dziećmi oraz nauczycielami. 

 

§ 2. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 

1. W sekretariacie Przedszkola umieszczono numery telefonów do: organu prowadzącego, 

kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, do właściwej miejscowo powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

2. Przedszkole zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki. 

W razie potrzeby Przedszkole zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony 

osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy 

z długim rękawem. 

3. Przed wejściem do szatni umieszczono bezdotykowy dozownik z płynem odkażającym do rąk 

wraz z instrukcją i informacją o konieczności dezynfekowania rąk oraz o konieczności 

zakrywania ust i nosa przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola. 

4. Pracownicy są zobowiązani dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice dzieci, 

wchodzące do przedszkola dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały 

zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

5. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,  szczególnie 

po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 

skorzystaniu z toalety. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszono plakaty 
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z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji 

rąk. 

6. Przedszkole zapewnia sprzęt i środki oraz będzie na bieżąco monitorować prace porządkowe, 

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: 

poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w 

tym blatów w salach. Załącznik nr 2 – Karta kontroli – dezynfekcji pomieszczeń 

7. Przeprowadzając dezynfekcję pracownicy zobowiązani są do zachowania szczególnej 

ostrożności przy korzystaniu z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów 

oraz ścisłego przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do 

dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji. 

8. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję 

lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

9. Pracownik wytypowany przez dyrektora zdezynfekuje sprzęt na terenie placu zabaw. 

W sytuacji braku możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, 

teren zostanie oznaczony taśmą i odpowiednio zabezpieczony przed używaniem  

10. Przedszkole kładzie szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą 

pracowników. Do placówki nie wolno przychodzić nauczycielom i innym pracownikom, którzy 

są chorzy. 

 

§ 3. ZASADY ŻYWIENIA 

 

1. Przedszkole zapewnia bezpieczne spożywanie posiłków. Wielorazowe naczynia i sztućce myte 

są w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60
o
C lub wyparzane. 

2. Przedszkole zapewnia bezpieczną organizację żywienia, w tym wybór bezpiecznych 

dostawców i zdrowych produktów żywieniowych. 

3. W miarę możliwości ograniczymy przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Zadbamy 

o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi 

osobami, w tym z dostawcami towarów 

4. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadzono 

zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zobowiązano 

pracowników do zachowana odpowiedniej odległość stanowisk pracy wynoszącej min. 1,5 m, 

a jeśli to niemożliwe – korzystanie z zapewnionych środków ochrony osobistej. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 
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5. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną – 

nauczyciela/pracownika obsługi. 

 

§ 4. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

U PRACOWNIKA 

 

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub 

z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka, zostaną zastosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. 

nieangażowanie w dyżury w szatni, a w przypadku pracowników administracji w miarę 

możliwości praca zdalna).  

3. W przedszkolu wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie/wydzielono obszar, w którym będzie można odizolować osobę 

w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

4. Pracownicy przedszkola zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 

zakażeni koronawirusem. 

5. Zaleca się wszystkim pracownikom bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa. 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy 

i zobowiązany do skontaktowania się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 

aby uzyskać teleporadę medyczną.  

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi 

w podmiocie procedurami, zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zostaną zastosowane indywidualne zalecenia wydane przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

9. Sporządzona zostaje lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

10. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

§ 5. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

U DZIECKA 

 

1. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem będzie ono niezwłocznie odizolowane od pozostałych dzieci w wyznaczonym 

specjalnie do tego celu pomieszczeniu. Pomieszczenie wyposażone będzie w m.in. w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. Wraz z dzieckiem w pomieszczeniu zostanie 

pracownik przedszkola. 

2. Pracownik przedszkola powiadamia organ prowadzący, rodziców, kuratorium oświaty oraz 

właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do jej zaleceń. 

3. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko będzie poddany gruntownemu 

sprzątaniu, a powierzchnie dotykowe  klamki, poręcze, uchwyty itp. zdezynfekowane. 

4. Sporządzona zostanie lista osób przebywających w tym samym czasie  

w części/częściach podmiotu, w których przebywało dziecko. 

 

§ 6. OBOWIĄZKI RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

 

1. Obowiązkowo przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola Rodzice wypełnią 

„Oświadczenie Rodzica/Opiekuna” stanowiące zał. nr 1. 

2. Jeżeli dyrektor placówki we wskazanym terminie ustali, że rodzice mogą wchodzić do holu 

głównego będą oni zobowiązani do przestrzegania poniższych wytycznych: 

3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając lub odbierając dziecko zobowiązani są do zachowania 

dystansu min. 2 metry w stosunku do innych osób przebywających na terenie przedszkola. 

4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dziecko w maseczce, po wejściu do 

przedszkola zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Jeżeli jednocześnie przyjdzie więcej 

rodziców/opiekunów oczekują oni na wejście na placu przed drzwiami głównymi.  

5. Osoba odprowadzająca czy odbierająca dziecko nie wchodzi do klasy, w szatni będzie pełnić 

dyżur osoba z obsługi, która wprowadzi dziecko do klasy lub je wywoła. 

6. Ponadto Rodziców/opiekunów w okresie funkcjonowania przedszkola w warunkach epidemii 

zobowiązuje się do: 

1) Przekazywanie nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka. 

2) Zaopatrzenia swojego dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa 

i ust podczas drogi do i z placówki. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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3) Przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych. 

4) Nie posyłania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb 

sanitarnych i lekarza. 

5) Wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy 

zabawek. Dzieci nie przynoszą własnych zabawek i innych przedmiotów, także nie 

zabierają nic z przedszkola. 

6) Regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślania że 

powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 

podawać ręki na powitanie. 

7) Zwrócenia uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację 

dobrego przykładu. 
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Załącznik nr 1  

do Procedur bezpieczeństwa w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021  

w warunkach epidemii w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w Kaliszu 

 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania  

Oświadczenie Rodzica /Opiekuna 

1. W związku ze stanem pandemii koronawirusa (COVID-19) wyrażam zgodę na 

przebywanie mojego dziecka w Niepublicznym Przedszkolu Bajka w Kaliszu. Jestem 

świadomy/a, że aż do czasu obowiązywania obostrzeń związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, placówka świadczy usługi w zakresie 

ograniczonym wymogami reżimu sanitarnego. 

2. Oświadczam, że moje dziecko,  ani nikt z jego otoczenia nie miało kontaktu z osobą 

zarażoną koronawirusem (COVID-19), a także, że osoby, z którymi zamieszkuje nie 

przebywają, na przymusowej kwarantannie lub izolacji. 

3. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie występują u niego 

objawy typowe dla zakażenia koronawirusem (podwyższona temperatura - powyżej 37 stopni 

Celsjusza, kaszel, katar, wymioty, itp.), oraz żadne inne objawy chorobowe.  

4. Przyjmuję do wiadomości, iż pracownicy placówki są uprawnieni do niewpuszczenia 

na teren przedszkola dziecka wykazującego objawy chorobowe. 

5. Przyprowadzając dziecko do placówki będę stosował/a u siebie środki ochrony 

osobistej (zasłonięty nos, oraz usta, zdezynfekowane dłonie, lub założone rękawiczki 

ochronne). 

6. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przez 

opiekuna w trakcie trwania opieki. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły 

niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania telefonu od 

opiekunów przedszkola a w razie potrzeby odebrania dziecka z placówki w trybie 

natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji.  

7. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w 

przypadku zarażenia COVID-19. Jestem świadomy/a, iż podanie nieprawdziwych informacji 

naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami, dyrekcją jak 

również dzieci i ich rodzinami. 

8. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka, 

a także z Procedurami bezpieczeństwa w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w 

warunkach epidemii w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w Kaliszu i nie mam do nich 

żadnych zastrzeżeń. Jednocześnie mam świadomość, że w przypadku ewentualnego 
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zachorowania Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności, gdy wywiązało się z 

rekomendowanych przez GIS reżimów sanitarnych. 

9. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna wraz z aktualnym numerem kontaktowym  
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Załącznik nr 2  

do Procedur bezpieczeństwa w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021  

w warunkach epidemii w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w Kaliszu 

 

 

KARTA KONTROLI dezynfekcji pomieszczeń 

DATA 

 

         

GODZINA 

 

         

WC 

PRACOWNIKÓW 

         

KLAMKI  

 

         

WŁĄCZNIKI 

 

         

PODŁOGA 

 

         

BLATY 

 

         

WÓZEK 

KUCHENNY 

         

ZABAWKI 

 

         

TOALETA 

DZIECIĘCA  

ARMATURA 

         

DOMOFON  

 

         

PODPIS 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „Bajka” W KALISZU 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że: 
 

1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole „Bajka” z siedzibą w Kaliszu przy ul. Prymasa 

Stefana Wyszyńskiego 3a, reprezentowane przez dyrektora Przedszkola – Joannę Adamczyk. 
 

2) Dane kontaktowe do administratora danych w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w Kaliszu są następujące:  

 pisemnie na adres: Niepubliczne Przedszkole „Bajka”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3a, 62-800 Kalisz 

 email: przedszkole@bajka.kalisz.pl  

 telefoniczne: +48 (62) 764 04 75.  
 

3) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych. Administrator 

może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:  

 zawarcia i realizacji umowy, której są Państwo stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na 

żądanie osoby, której dane dotyczą. Przedszkole będzie przetwarzało dane w okresie realizacji umowy,  

 wykonywania czynności, dla których podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy ustawy o systemie informacji 

oświatowej przez okres wynikający z tych przepisów,  

 administracyjnym, statystycznym i archiwalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę o rachunkowości 

w okresie wynikającym z tych przepisów,  

 dochodzenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem czynności wykonywania usług wychowania przedszkolnego oraz 

innych wynikających z przepisów prawa, a także w celu obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia roszczeń, 

co stanowi prawnie uzasadniony interes Przedszkola,  

 marketingu bezpośredniego produktów i usług Przedszkola w trakcie obowiązywania Umowy,  

 co stanowi prawnie uzasadniony interes Przedszkola, o ile nie zgłosili Państwo sprzeciwu w tym zakresie, marketingu 

bezpośredniego produktów i usług Przedszkola w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy lub po jej 

wygaśnięciu/rozwiązaniu, a także marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Przedszkolem w oparciu 

o Państwa zgodę do czasu jej odwołania. Komunikacja prowadzona z wykorzystaniem telefonu lub środków komunikacji 

elektronicznej będzie realizowana w oparciu o udzieloną zgodę do czasu jej odwołania.  

 podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i przestępstwom gospodarczym, co stanowi prawnie 

uzasadniony interes Przedszkola. Dane będą przetwarzane przez Przedszkole do momentu przedawnienia roszczeń,  

 rozpatrywania reklamacji i roszczeń w oparciu o prawnie uzasadniony interes Przedszkola do momentu przedawnienia roszczeń,  

 udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, 

 prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. 

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na 

postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
 

4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 
1. udzielona zgoda; 

2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy; 

3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi 

na Państwa pisma i wnioski. 
 

5) Informacja o wymogu podania danych  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Przedszkolem, 

wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów Przedszkola. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić 

przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Przedszkole usług na Pani/Pana rzecz. Podanie danych osobowych w celach 

marketingowych jest dobrowolne. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji zadań 

statutowych i obowiązków ustawowych Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Kaliszu, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z 

ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 

6) Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje 

Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

7) Przekazane przez Pana/nią dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

8) PRZEDSZKOLE CHRONI PAŃSTWA DANE OSOBOWE 
Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych 

osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich 

Przedszkole przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia 

bezpieczeństwa tych danych. Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla Przedszkola.  

Przedszkole wdrożyło i wdraża adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą 

oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – Przedszkole objęte są także tajemnicą 

służbową, zgodnie z którą - Przedszkole, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem Przedszkole wykonuje czynności 

w zakresie świadczonych usług wychowania przedszkolnego, są obowiązane zachować informacje w tajemnicy.  

mailto:przedszkole@bajka.kalisz.pl
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Kalisz, dnia  12 sierpnia 2020 roku 

OŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW 

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(am) do wiadomości i ścisłego przestrzegania treść informacji oraz 

zobowiązuję się w zakresie Procedur bezpieczeństwa w zakresie organizacji roku szkolnego 

2020/2021 w warunkach epidemii w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w Kaliszu 

postępować zgodnie z określonymi w niej przepisami i zasadami: 

 
1. ……………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………. 

7. ……………………………………………………………………. 

8. ……………………………………………………………………. 

9. ……………………………………………………………………. 

10. ……………………………………………………………………. 

11. ……………………………………………………………………. 

12. ……………………………………………………………………. 

13. ……………………………………………………………………. 

14. ……………………………………………………………………. 

15. ……………………………………………………………………. 

16. ……………………………………………………………………. 

17. ……………………………………………………………………. 

18. ……………………………………………………………………. 

19. ……………………………………………………………………. 

20. ……………………………………………………………………. 

21. ……………………………………………………………………. 

22. ……………………………………………………………………. 


