ZARZĄDZENIE NR 248/20
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA
z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie wznowienia w czasie stanu epidemii funkcjonowania przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan
Na podstawie art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. roku - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca
2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 410 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 25 maja 2020 roku, uwzględniając Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego
Inspektora Sanitarnego wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), przedszkola i oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan wznawiają
działalność opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci, które uczęszczały do danej jednostki oświatowej
przed dniem 12 marca 2020 r.
2. Dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddziały przedszkolne
na postawie norm zawartych w Wytycznych GIS i możliwości kadrowych ustala liczbę dzieci, jaka
może korzystać z opieki w danej jednostce systemu oświaty w czasie stanu epidemii oraz czas
sprawowania opieki nad dzieckiem w tej jednostce.
§ 2. 1. W przypadku, gdy do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wpłynęło więcej
zgłoszeń rodziców niż liczba dzieci ustalona w trybie § 1 ust. 2, w pierwszej kolejności
przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia i służb mundurowych,
pracowników handlu i zakładów produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz pracowników jednostek systemu oświaty, które
wznawiają działalność.
2. Do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w drugiej kolejności są przyjmowane dzieci na
podstawie indywidualnej decyzji dyrektora jednostki oświatowej podjętej po uwzględnieniu
sytuacji rodzinnej dziecka.
3. Rodzic/prawny opiekun dziecka jest zobowiązany, zgłaszając dziecko do danej jednostki
oświaty, złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Rodzic/ prawny opiekun dziecka przyjętego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego jest
zobowiązany do złożenia oświadczenia oraz zgody stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do
zarządzenia.
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§ 3. Do przyprowadzania i odbierania dziecka objętego opieką przedszkolną uprawniony jest
wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościana
Piotr Ruszkiewicz
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 248/20
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA
z dnia 18 maja 2020 r.
Oświadczenie
o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola/ oddziału przedszkolnego w okresie epidemii
Oświadczam, że znam warunki korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie epidemii
i wnioskuję o wznowienie opieki przedszkolnej dla
................................................................................
Imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie

Dyrektor
……………………………
……………………………
……………………………
wpisać nazwę i adres jednostki oświaty
Oświadczenie
o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola/ oddziału przedszkolnego w okresie epidemii
W okresie epidemii pełnienie opieki przedszkolnej możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem
reżimu sanitarnego, ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w drodze wytycznych
przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 wydanych 30 kwietnia 2020 na podstawie art. 8 ustawy

z dnia

z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567)
opublikowanych na stronie internetowej men.gov.pl
Oświadczam, że znam warunki korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie epidemii
i wnioskuję o wznowienie opieki przedszkolnej dla
................................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka
Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 29 kwietnia 2020 roku, w przypadku większej
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liczby dzieci zgłoszonych do wznowienia opieki przedszkolnej niż limit dzieci, dla jakich
placówka może organizować opiekę w okresie epidemii, pierwszeństwo mają rodzice, którzy
wykonują pracę zawodową realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z pierwszeństwa, jakie Wam
przysługuje, proszę o wpisanie informacji, który

z rodziców spełnia wyżej wymienione

kryterium i wskazanie które kryterium.
*Matka dziecka( prawna opiekunka)
w systemie ochrony zdrowia
w służbach mundurowych
w handlu
w przedsiębiorstwie produkcyjnym
w jednostce oświatowej

*Ojciec dziecka ( prawny opiekun)
w systemie ochrony zdrowia
w służbach mundurowych
w handlu
w przedsiębiorstwie produkcyjnym
w jednostce oświatowej

*zakreślić właściwe
Oświadczam, że jestem świadomy ryzyka zakażenia COVID-19 i ograniczeń pobytu dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w okresie epidemii oraz zobowiązuję się do
bezwzględnego przestrzegania zasad funkcjonowania przedszkola/oddziału przedszkolnego
w tym okresie. Przyjmuję niżej wymienione zasady korzystania z opieki przedszkolnej:
1. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem, u którego stwierdzi objawy
chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.
2. Dziecko mieszka w tym samym lokalu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych nie może korzystać z wychowania przedszkolnego.
3. Nie można upoważniać do przyprowadzania i odbioru dziecka osoby z objawami choroby,
przebywającej na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
4. Dziecko, u którego nauczyciel stwierdził niepokojące objawy chorobowe jest izolowane od
innych dzieci do czasu odebrania przez rodziców.
5. W przypadku wystąpienia u dziecka

(uczęszczającego do przedszkola/ oddziału

przedszkolnego w okresie epidemii)- po godzinach pracy przedszkola, niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.
6. Dziecko nie może przynosić do przedszkola/oddziału przedszkolnego niepotrzebnych
przedmiotów, zabawek, itp.
7. Przyprowadzania i odbierania dziecka, które ukończyło 4. rok życia w maseczce ochronnej
lub osłonie zabezpieczającej usta i nos.
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8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający

dzieci

do/z przedszkola/oddziału

przedszkolnego zobowiązani są do przestrzegania ustalonych przez dyrektora zasad przebywania
na terenie jednostki, w obiekcie i w szatni, w tym w szczególności:
1) Zachowania 2 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób przebywających w tym czasie
w jego otoczeniu;
2) Dokonywania dezynfekcji dłoni przy wejściu;
3) Korzystania z osłony ust i nosa, z jednorazowych rękawiczek ochronnych;
4) Stosowania się do zaleceń personelu w zakresie liczebności osób równocześnie przebywającej
w przestrzeni wspólnej;
5) Rodzice mają obowiązek w jak

najkrótszym

czasie odebrać

z przedszkola/oddziału

przedszkolnego dziecko z objawami chorobowymi po powiadomieniu przez pracownika szkoły.
6) Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający
dzieci mają obowiązek bezwzględnie przestrzegać wewnętrznych procedur bezpieczeństwa
obowiązujących na terenie placówki.

……………………………
Data

………………………………………
Podpis rodzica składającego oświadczenie

W przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych, aby
zapewnić szybką komunikację z rodzicami/opiekunami dziecka, wskazuję:
Imię i nazwisko

....................................
Data

Nr telefonu

Adres email

….........................…………………
Podpis rodzica składającego oświadczenie
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 248/20
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA
z dnia 18 maja 2020 r.

……………………………..
data, miejscowość
………………………………………………….
Imię i nazwisko
………………………………………………….
adres
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że moje dziecko:
………………………………………………………………………........…………………
imię i nazwisko dziecka
jest zdrowe i nie przejawia objawów sugerujących chorobę zakaźną, tj. duszności, kaszlu,
kataru, gorączki, biegunki, utraty apetytu, utraty węchu lub smaku i innych niepokojących
objawów.
Ponadto oświadczam, że:
• w przypadku wystąpienia objawów sugerujących chorobę zakaźną, dziecko nie będzie
przyprowadzane do placówki,
• nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
z powodu Covid-19,
• w przypadku wystąpienia konieczności przebywania któregokolwiek z domowników na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych z powodu Covid-19, dziecko nie będzie
przyprowadzane do placówki,
• dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe,
• nie ma możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu,
• dziecko jest/nie jest* uprawnione do korzystania w pierwszej kolejności z możliwości
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uczęszczania do przedszkola, przewidzianego dla dzieci pracowników systemu ochrony
zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,
realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz pracowników jednostek oświatowych, które wznawiają działalność.

..................................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
* niepotrzebne skreślić
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:
• administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Urząd Miejski Kościana
reprezentowany przez Burmistrza Miasta Kościana z siedzibą w Kościanie, Al. Kościuszki 22,
tel. 65 512 14 66; e-mail: koscian@koscian.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:
-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,
-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,
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• 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: szymon.slusarek@koscian.eu.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 248/20
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA
z dnia 18 maja 2020 r.

…....…………………
Data, miejscowość

………………………………………………….
Imię i nazwisko

………………………………………………….
adres

ZGODA
Wyrażam/nie wyrażam* zgody na pomiar temperatury ciała mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka
jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych.
* niepotrzebne skreślić
.................................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:
• administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Urząd Miejski Kościana
reprezentowany przez Burmistrza Miasta Kościana z siedzibą w Kościanie, Al. Tadeusza
Kościuszki 22, 64-000 Kościan, tel. 65 51214 66, e-mail:koscian@koscian.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 art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. na
podstawie zgody,
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• wyrażanie zgody jest dobrowolne i nie ma konsekwencji jej niewyrażenia,
• 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 cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla
przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, 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: szymon.slusarek@koscian.eu.
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