
                                                                                 Załącznik nr 3 

 do Zarządzenia nr 8/2020 

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 10 ‘Słoneczna Kraina”  

 
 

 Procedura pierwszeństwa przyjęć do Miejskiego Przedszkola Publicznego  
Nr 10 „Słoneczna Kraina” w Starogardzie  Gdańskim   

 
Niniejsza procedura ma na celu ograniczenie liczebności oddziałów do poziomu 
wymaganego przez aktualne wytyczne Epidemiczne Głównego Inspektora 
Sanitarnego 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: 

 
1. w sali może przebywać tyle dzieci, ile aktualnie przewidują wytyczne GIS. 

 
2. minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci określona jest 

w wytycznych GIS 
3. za pośrednictwem komunikatorów ustalonych w grupie, poczty 

elektronicznej, telefonu lub innych środków komunikacji na odległość 
wychowawcy oddziałów uzyskują informację, którzy rodzice mają możliwość 
zapewnienia opieki na dziećmi w domu i nie przyprowadzą dzieci do 
przedszkola oraz którzy rodzice deklarują chęć przyprowadzenia dziecka, 
 

4. jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji                       
w warunkach domowych, wykluczone jest przyjęcie dziecka do przedszkola.  
 

5. 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 ust. 2 i 3, pierwszeństwo ustala się 
według następujących kryteriów: 
 

Kryteria pierwszeństwa  TAK NIE 

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie 
jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają 
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu* 

  

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje 
pracę:  

  

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

  

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 

  

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko 

 

 



W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc, 

stosuje się dodatkowe kryteria:  

Dodatkowe kryteria  TAK NIE 

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci  
w wieku szkolnym)  

  

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo   
 

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego 
rodzica/rodziców 

  

 
 

Dyrektor Przedszkola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Załącznik do  

Procedury pierwszeństwa przyjęć  
do Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 10 ‘Słoneczna Kraina” 

 

DEKLARACJA dla rodziców 

  

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………                                                      

 Grupa ………………………………………………………. 

Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania 

epidemii COVID-19 od dnia ………………….. 2020 r.?    

Proszę zaznaczyć/podkreślić właściwe    

TAK NIE 

Deklaruję godzinę przyprowadzania dziecka …………….  

Deklaruję godzinę odbioru dziecka ……………. 

Ze względu na ograniczenia dotyczące dopuszczalnej liczby dzieci w grupie – według 

aktualnych wytycznych GIS, przy założeniu minimalnej powierzchni przypadającej 

na jedno dziecko według aktualnych wytycznych GIS, przy ustalaniu kolejności 

przyjęć do przedszkola w czasie epidemii, stosuje się następujące kryteria: 

Kryteria pierwszeństwa  TAK NIE 

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki 
organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy 
z opieką w domu* 

  

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:    

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

  

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 

  

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko 

 

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc, 
stosuje się dodatkowe kryteria:  

Dodatkowe kryteria  TAK NIE 

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci  
w wieku szkolnym)  

  

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo   
 



Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców   

 

1. ………………………………………                                       2. ………………………………………. 

Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych 


