
Szczególne zasady sprawowania stacjonarnej opieki dziennej w trakcie epidemii COVID-19, w oddziale 
przedszkolnym Szkoły Podstawowej Montessori im. Pilota Pirxa, z dnia 05.05.2020 r. 

Definicje 

1. Organ Prowadzący – Fundacja Curiositas, Sympatyczna 28/12, 35-314 Rzeszów, NIP: 8133738364. 
2. Szkoła – Szkoła Podstawowa Montessori im. Pilota Pirxa w Rzeszowie z oddziałem przedszkolnym, Strażacka 

54F/1, 35-312 Rzeszów. 
3. Dziecko – podopieczny Szkoły, nad którym opiekę powierzyli Szkole Rodzice na podstawie odrębnej umowy. 
4. Rodzic/e – Rodzic/e lub Opiekun/owie prawny Dziecka. 
5. Umowa – Umowa o nauczanie i kształcenie w Szkole Podstawowej Montessori im. Pilota Pirxa zawarta 

pomiędzy Fundacją Curiositas a Rodzicem. 
6. Opieka – sprawowanie stacjonarnej opieki dziennej przez Szkołę nad Dzieckiem w trakcie epidemii COVID-19. 
7. Zasady – zbiór szczególnych zasad sprawowania opieki dziennej w trakcie epidemii COVID-19, w oddziale 

przedszkolnym Szkoły; niniejszy dokument. 
8. Wytyczne - wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567), 
opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli 

§1 

1. Zasady obowiązują podczas stanu epidemii COVID-19 i są nadrzędne dla Umowy. 
2. Zasady opracowuje i wdraża Dyrektor Szkoły przy współpracy z Organem Prowadzącym. 
3. Zasady mogą zostać zmienione bez uprzedzenia w dowolnym momencie i zakresie, w celu ich jak najlepszego 

dostosowania do aktualnej sytuacji, a w szczególności do wytycznych instytucji publicznych oraz 
obowiązującego prawa. 

4. Zasady obowiązują aż do odwołania. 
5. Zasady są opublikowane na stronie internetowej Szkoły oraz przesłane Rodzicom drogą mailową. 
6. Opieka może zostać zawieszona w dowolnym momencie, w wyniku wystąpienia zagrożenia kontaktu z COVID-

19, lub w wyniku decyzji władz państwowych, samorządowych oraz instytucji publicznych sprawujących 
nadzór nad naszą placówką. 

7. Opieka może zostać zawieszona również w przypadku niemożliwości, pomimo zachowania należytej 
staranności, spełnienia wymogów zapewnienia bezpieczeństwa przez Szkołę i Organ Prowadzący.  

§2 

1. Szkoła może sprawować Opiekę jednocześnie nad 2 grupami Dzieci. 
2. Jedna grupa może się składać z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 12 Dzieci. 
3. Pierwszeństwo przyjmowania dzieci pod Opiekę regulują odrębne przepisy, a następnie kolejność zgłoszeń. 
4. Nad każdą grupą sprawuje Opiekę jednocześnie 2 wychowawców. Wychowawcy są dotychczasowymi 

pracownikami Organu Prowadzącego, wykwalifikowanymi i upoważnionymi do pracy z dziećmi w oddziale 
przedszkolnym. 

5. Jeżeli Szkoła nie będzie w stanie zapewnić dowolnej grupie Opieki przez 2 wychowawców, Opieka zostaje 
odwołana. 

6. Jeżeli Organ Prowadzący, ze względu na ograniczenia dostępności lub ograniczenia finansowe, nie będzie w 
stanie zapewnić wystarczających ilości środków higienicznych i ochrony osobistej, Opieka zostaje odwołana. 

7. W przypadku wystąpienia tymczasowych braków kadrowych Organ Prowadzący, zarówno ze względów 
bezpieczeństwa jak i finansowych, nie zatrudni nowych wychowawców na czas sprawowania Opieki. 

8. Opieka jest sprawowana w Szkole, od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00. 
9. W Szkole nie można zostawiać żadnych przedmiotów (wózki, foteliki, itp.). 



§3 

1. W Szkole może przebywać jednocześnie 4 Rodziców, z zachowaniem co najmniej 2m odległości od innych 
Rodziców, Dzieci, wychowawców i pozostałych osób przebywających w Szkole: 2 Rodziców w szatni i 2 
Rodziców w poczekalni. 

2. W przypadku przekroczenia ilości Rodziców przebywających w Szkole, kolejni muszą poczekać przed wejściem. 
3. Rodzice nie mogą korzystać z innych pomieszczeń niż szatnia i poczekalnia. 
4. Rodzice mają obowiązek zakrywania ust i nosa, a także noszenia rękawiczek jednorazowych przez cały czas 

przebywania w Szkole. 
5. Rodzic zobowiązuje się do przyprowadzania wyłącznie Dziecka zdrowego, bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
6. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 
7. Dzieci nie mogą przynosić do Szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów ani zabawek. Pozostałe przedmioty 

powinny być zapakowane w szczelny pojemnik (najlepiej typu Tupperware), który można łatwo 
zdezynfekować. 

8. Rodzic każdego Dziecka, przyjmuje do wiadomości, zgadza się i zobowiązuje się bezwarunkowo przestrzegać 
Zasad pod rygorem niedopuszczenia Dziecka do Opieki. 

9. Rodzic oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał Wytycznych. 
10. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała Dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność. 
11. Rodzic zobowiązuje się do natychmiastowego odbiory Dziecka jeśli zostaną stwierdzone niepokojące objawy 

choroby. 
12. Rodzice Dzieci korzystających z Opieki zobowiązują się do solidarnego pokrywania kosztów zakupu 

dodatkowych środków higienicznych oraz ochrony osobistej, wynikających ze sprawowania Opieki. 

§4 

1. Szkoła zapewnia: 
a. Minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie mniejszą niż 4m2 na 1 Dziecko 

i każdego opiekuna, zgodnie z Wytycznymi. 
b. Z sali, w której przebywa Dziecko podczas Opieki zostały usunięte przedmioty i sprzęty, które nie są 

kluczowe dla sprawowania Opieki i/lub funkcjonowania Szkoły, a pozostałe będą regularnie 
czyszczone i dezynfekowane. 

c. Szkoła korzysta z pomieszczeń, które posiadają mechaniczną wentylację i dzięki temu spełnia wymóg 
wietrzenia sal co najmniej raz na godzinę. Pomimo tego, sale będą dodatkowo wietrzone. 

d. Grupy dzieci nie będą się ze sobą stykać. 
e. Dostawy posiłków będą odbywać się bez kontaktu z dziećmi i wychowawcami. 
f. Regularną dezynfekcję powierzchni narażonych na dotyk za pomocą środków chemicznych 

dopuszczonych do sprzedaży i użytku ogólnego, zgodnie z dołączoną do nich instrukcją i zachowaniem 
adekwatnych środków bezpieczeństwa. Jednocześnie Rodzic przyjmuje do wiadomości iż u Dziecka 
mogą wystąpić niepożądane objawy w wyniku kontaktu z zdezynfekowaną powierzchnią lub poprzez 
wdychanie oparów pozostałych po dezynfekcji, za co Szkoła i Organ Prowadzący nie ponoszą 
odpowiedzialności. 

g. Bezdotykowe termometry do pomiaru temperatury ciała. 
h. Dedykowane pomieszczenie do izolacji osób przejawiających objawy choroby. 
i. Dokładną dezynfekcję wszystkich powierzchni na koniec każdego dnia Opieki. 

2. W trakcie sprawowania Opieki nie będziemy organizować żadnych zajęć dodatkowych ani wyjść na place 
zabaw. 

3. Zarówno wychowawcy jak i kadra uzupełniająca zostali przeszkoleni z Zasad, a także biorą czynny udział w ich 
opracowywaniu oraz wdrażaniu. 

4. Uwagi odnośnie pobytu Dziecka w przedszkolu będziemy przekazywać za pomocą wiadomości lub 
telefonicznie. Prosimy o ograniczenie bezpośredniego kontaktu z kadrą w trakcie sprawowania Opieki. 



5. Śniadania są ograniczone do produktów, którymi dzieci nie mogą się dzielić między sobą. 
6. Nie będzie możliwości mycia zębów. 

§5 

Rodzic przyjmuje do wiadomości, że zarówno Szkoła jak i Organ Prowadzący oraz jego pracownicy, pomimo spełnienia 
Wytycznych, wdrożenia Zasad i stosowania zdrowego rozsądku, nie są w stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwa 
Dzieciom, Rodzicom oraz ich najbliższemu otoczeniu. Oddając Szkole swoje Dziecko pod Opiekę, Rodzic dobrowolnie 
godzi się na niezawinione przez Szkołę ani Organ Prowadzący zwiększenie ryzyka zakażenia COVID-19. Jednocześnie 
przyjmuje do wiadomości, że nieprzestrzeganie Zasad może skutkować natychmiastowym zakończeniem Opieki i/lub 
zerwaniem Umowy, co nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Organ Prowadzący i/lub jego pracowników w ich 
pełnym wymiarze. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z Zasadami i akceptuję je bez uwag 

 

……………………………………………….. ………………………………………………….. 
[Data i czytelny podpis Rodzica] Imię i nazwisko Dziecka 

 

 


