
 

 

 

 

 

PROCEDURA PIERWSZEŃSTWA PRZYJĘĆ DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA PODWODNA KRAINA w GDAŃSKU 
 

1.  Niniejsza procedura ma na celu ograniczenie liczebności oddziałów do poziomu 

     wymaganego przez Wytyczne Epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 30     
     kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i    
     innych  form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do    
     lat trzech, zgodnie z którymi: 

a) w sali może przebywać do 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

organu  prowadzącego, nie więcej niż 14 dzieci, 
b) minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być   

mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna. 
2.  Za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i innych środków komunikacji na 
     odległość DYREKTOR przedszkola uzyskuje informację, którzy rodzice mają możliwość    
     zapewnienia opieki nad dziećmi w domu i nie przyprowadzą dzieci do przedszkola oraz     

     którzy rodzice deklarują chęć przyprowadzenia dziecka. 
3.  Przy zgłaszaniu powrotu dziecka do przedszkola, zobowiązuje się rodziców do 

     przestrzegania wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnych z wytycznymi   
     Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia: 

a) w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice        

nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu,  

b) pierwszeństwo mają dzieci: 
- pracowników systemu ochrony zdrowia,  
- służb mundurowych,  

- pracowników handlu, 
- przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem,        

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

4.  W razie większej liczby dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z usług 
      przedszkola, niż miejsc w przedszkolu ustalonych z uwzględnieniem zasad, o których    

      mowa w pkt 3a,b, pierwszeństwo ustala się według dodatkowych zasad: 
a) wiek dziecka – pierwszeństwo dla dzieci, które spełniają obowiązek rocznego    

przygotowania przedszkolnego, 

b) określony w umowie czas pobytu dziecka w przedszkolu – pierwszeństwo dla dzieci,   
które przebywają w przedszkolu powyżej 5 godzin, 

c) pisemne oświadczenie rodzica, że spełnione zostały wszystkie obowiązujące 

wytyczne,  

d) kolejność zgłoszenia powrotu dziecka do placówki. 
5.  Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
     domowych, wykluczone jest przyjęcie dziecka do przedszkola.  

6.  Wszystkie informacje o gotowości przyjęcia dziecka do przedszkola ustala się 
     z dyrektorem placówki, z wykorzystaniem środków komunikacji, o których mowa w pkt 2. 
 


