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PROCEDURA PIERWSZEŃSTWA PRZYJĘĆ  
DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W GMINIE ŁOMIANKI 
 

1. Niniejsza procedura ma na celu ograniczenie liczebności oddziałów do poziomu 
wymaganego przez 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 trzech, zgodnie z którymi: 
a) w grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. 
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 (na adres e-mail przedszkola/szkoły) dyrektor 
przedszkola/szkoły uzyskuje informację, którzy rodzice deklarują chęć przyprowadzenia 
dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w terminie od 
ponownego otwarcia przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  
w warunkach reżimu sanitarnego. 

3. Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć objęcia dziecka opieką w przedszkolu/oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej, co najmniej na 2 dni przed przyprowadzeniem 
dziecka do placówki (pocztą elektroniczną w godzinach pracy przedszkola/szkoły). 

4. Jeżeli w domu rodzinnym dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji  
w warunkach domowych, wykluczone jest przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej.  

5. W przypadku większej liczby dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni zadeklarowali 
chęć skorzystania z usług przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 
niż miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, ustalonych  
z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 1, pierwszeństwo ustala się według 
następujących kryteriów: 

1) Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują – wykonują pracę na terenie jednostki 
organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką  
w domu1. 

2) Przynajmniej jeden z pracujących rodziców/opiekunów prawnych wykonuje pracę: 

a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

                                                           
1 Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 



b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

3) w przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc  
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, stosuje się dodatkowe 
kryteria: 

a) dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym), 

b) dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo, 

c) dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców/opiekuna 
prawnego.  

6. Decyzja dyrektora o objęciu dziecka opieką w warunkach reżimu sanitarnego zostanie 
przekazana rodzicom/opiekunom prawnym, pocztą elektroniczną na wskazany adres  
e-mail, co najmniej na 1 dzień przed planowanym przybyciem dziecka do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 
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