
Zarządzenie nr 17/ 2019/20 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 22 we Wrocławiu  

z dnia 06.05.2020 

podstawa prawna  

 Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 

form wychowania przedszkolnego Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra 

Zdrowia z 04.05.2020 

 Zarządzenie nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 06.05.2020 

W związku z planowanym uruchomieniem pracy przedszkola od 11 maja 2020r,  zarządzam 

co następuje: 

§1 

Do oddziałów przedszkolnych będą przyjmowane dzieci zgodnie z zasadami określonymi  

w Zarządzeniu nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia w sprawie wznowienia funkcjonowania 

przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w szkołach  podstawowych w okresie stanu epidemii 

z dnia 06.05.2020: 

a) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, 

służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących 

zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz  

z utrzymaniem miasta. 

 

b)  w drugiej kolejności przyjmowane są dzieci rodzica/opiekuna prawnego, który przedstawi 

oświadczenie pracodawcy o konieczności jego powrotu do pracy. 

 

c) w trzeciej kolejności przyjmowane są dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora 

przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi podjętej po uwzględnieniu 

sytuacji rodzinnej dziecka w stanie epidemii. 

 

§2 

W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc o przyjęciu do oddziału decyduje dyrektor 

na podstawie analizy sytuacji każdego dziecka po zasięgnięciu opinii wychowawcy.  

 

§3 

 Potwierdzeniem zapisów o których mowa w pkt1 i warunkiem przyjęcia  

do przedszkola i oddziału zerowego w szkole w czasie  epidemii, jest  wcześniejsze 

złożenie przez rodzica/ opiekuna prawnego podpisanych oświadczeń stanowiących 

załącznik 1 do Zarządzenia nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 06.05.2020 r.  



oraz posiadanie przez przedszkole możliwości technicznych  (ilość sal , ilość opiekunów). 

Złożenie stosownych oświadczeń wymienionych w pkt. 3 następuje co najmniej  

z 3 dwudniowym wyprzedzeniem drogą mailową na adres szkoły 

sekretariat@zsp22.wroclaw.pl, lub w sekretariacie szkoły między godziną 8.00 – 14.30 

 

§4 

Rodzic/opiekun prawny przyprowadza dziecko po uzyskaniu decyzji o przyjęciu. Decyzja,  

o której mowa może być przekazana telefonicznie, za pośrednictwem poczty mailowej lub  

bezpośrednio w Placówce. 

§5 

Liczba miejsc w oddziale przedszkolnym, oddziale zelówkowym w szkole  oraz czas pracy 

przedszkola są ustalone na podstawie  wytycznych GIS oraz możliwości  kadrowych szkoły. 

§6 

Skład nowo tworzonych grup  (oraz ich opiekunów), czas pracy Placówki  będzie różnił się 

od stanu sprzed zawieszenia zajęć w przedszkolu  

§7 

Dzieci z zerówki szkolnej, z racji zminimalizowania zagrożenia ewentualnego zakażenia 

COVID 19 w dwóch budynkach, będą w tym okresie przebywały w budynku przedszkola.  

§8 

Od 11 maja 2020 obowiązywać zaczną nowe, następujące procedury: 

a. procedura przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez rodzica/ prawnego 

opiekuna 

b. procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu 

c. procedura bezpieczeństwa i higieny w czasie zagrożenia epidemicznego 

d. procedura szybkiej ścieżki komunikacji  z rodzicem/ prawnym opiekunem  

e. procedura przebywania w izolatorium 

§9 

Procedury wymienione w §8 stanowią załącznik nr 2 do  niniejszego zarządzenia  

§10 

W Przedszkolu oraz w oddziale zerowym w SP 66 realizowane są wszystkie wytyczne dla 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole  podstawowej w innych form wychowania 

przedszkolnego Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia z 04 .05.2020 
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§11 

Bieżące monitorowanie  realizacji wytycznych wymienionych w §10 powierza się Pani 

Wicedyrektor Danucie Sowiar  (organizacja pracy) oraz Małgorzacie Balcerzak – intendent 

(żywienie) 

§12 

Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola oraz pracownicy mają obowiązek zapoznać 

się z procedurami. 

§14 

Przekazanie zarządzenia pracownikom przedszkola oraz oddziału zerowego SP 66 powierza 

się Pani Danucie Sowiar – wicedyrektor przedszkola 

§15 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11.05.2020 r.  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 


