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ANEKS NR 1  

do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu  nr 30 „Mały 

Olimpijczyk” w Poznaniu 

w związku z wystąpieniem COVID-19  

 

 

 

 

PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA ANEKSU NR 1 DO PROCEDURY SĄ: 

1. Obowiązujące zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania 

2. Obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS (aktualizacja z dn. 25.08.2020) 

3. Wytyczne Urzędu Miasta Poznania dotyczące organizacji nauki w czasie pandemii.                    

(z 25.08.2020) 

4. Statut przedszkola oraz pozostałe dokumenty regulujące jego funkcjonowanie (w tym 

HACCP), uwzględniające dotychczasowe przepisy, 

5. Wizja lokalna, analiza ryzyka 

6. Potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy. 

 

SPIS TREŚCI: 

 

I. Informacje ogólne 

II. Zasady ogólne dla interesantów/wykonawców 

III. Zasady organizowania zajęć dodatkowych 

IV. Przepisy końcowe 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Oświadczenie wykonawcy/interesanta 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

 

 

1. Aneks nr 1 do Procedury określa zasady przebywania na terenie placówki 

interesantów oraz osób niebędących pracownikami przedszkola, a wykonujących 

usługi niezbędne do funkcjonowania placówki: np. firma zewnętrzna świadcząca usługi 

konserwacji sprzętu, urządzeń, napraw, zajęć dodatkowych. 

2. Procedura obowiązuje: 

1) Wszystkich pracowników Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu, bez 

względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko. 

2) Osoby reprezentujące firmy zewnętrzne współpracujące z przedszkolem , klientów 

przedszkola. 

 

3. Ilekroć w procedurze jest mowa o: 

1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” 

w Poznaniu 

2) Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Przedszkolu nr 30 „Mały 

Olimpijczyk” w Poznaniu 

3) Wykonawcy/Interesancie – należy przez to rozumieć osobę reprezentującą  firmę 

współpracująca z przedszkolem lub osobę, która przybyła w celu załatwienia spraw 

formalnych. 

4. Sposoby zapoznawania z procedurą: 

1) Pracownicy - w trakcie narad oraz mailem.  

2) Wykonawcy  -  przed wejściem na teren przedszkola i/lub mailem 

3)  Zapisy procedury umieszcza się też na stronie internetowej przedszkola.  

 

 

II. ZASADY OGÓLNE DLA WYKONAWCÓW/INTERESANTÓW 

 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu, 

odpowiada Dyrektor . 

2. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania. 

3. W miarę możliwości organizacyjnych sprawy formalne z przedszkolem załatwiane są 

telefoniczne lub mailowo. 

4. W przypadku konieczności załatwienia sprawy osobiście rekomenduje się wcześniejsze 

telefoniczne umówienie wizyty. 
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5. Do przedszkola wchodzą tylko osoby zdrowe, bez widocznych objawów chorobowych, 

które same oraz ich bliscy nie są objęci izolacją/kwarantanną. 

6. Wykonawca/Interesant wchodzący do przedszkola  musi bezwzględnie: 

1)  założyć maseczkę lub przyłbicę 

2)  zdezynfekować dłonie  

3)  zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 metra 

4)  wypełnić oświadczenie /załącznik nr 1/ 

5) postępować zgodnie z procedurami bezpieczeństwa 

 

III. ZASADY ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wietrzyć salę po zajęciach z każdą grupą. 

 

2. Pomoce/przybory wykorzystywane do zajęć powinny być z materiałów łatwych do mycia 

i/lub dezynfekcji. 

 

3. Pomoce/przybory po użyciu należy bezwzględnie myc i/lub dezynfekować. 

 

4. Przedszkole zapewnia dezynfekcje powierzchni (podłogi, ściany, parapety) po zajęciach z 

każdą grupą. 

 

IV. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Procedura obowiązuje w przedszkolu z dniem podpisania przez dyrektora do czasu zmiany 

lub odwołania. 

2. Wszelkich zmian w procedurze może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę 

lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów 
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Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE INTERESANTA/WYKONAWCY 

 

 

IMIĘ NAZWISKO ..................................................................................................................... 

 

NR  TELEFONU, E-MAIL ........................................................................................................ 

 

NAZWA FIRMY ....................................................................................................................... 

 

Czy występują u Pana/i objawy ostrej infekcji dróg oddechowych takich jak: gorączka, kaszel, 

duszność?             oTAK             oNIE 

 

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał/a Pan/i kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie 

koronawirusem SARS CoV-2 ?                       oTAK                   oNIE 

 

Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał/a Pan/i w rejonach w których utrzymuje się 

koronawirus SARS CoV-2?                             oTAK                         oNIE 

 

Oświadczam, że:  

 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedurą bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązującą w  przedszkolu. 

 

2. Przyjmuję do wiadomości, że podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie 

przeze mnie maseczki ochronnej/przyłbicy i rękawiczek/dezynfekcja rąk.  

 

 

 

Pouczenie 

1
Art. 233.§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 6. Przepisy § 1 [...] stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie [...] 
 

 

Poznań, dnia ...........................                            .............................................................................. 

                                                                        (podpis interesanta/wykonawcy) 

 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 30 „Mały Olimpijczyk” z siedzibą 

w Poznaniu przy ul. M. Sobeskiego 1. 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  

iod3_oswiata@um.poznan.pl  
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3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

(art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie 

oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, statutu jednostki, 

a także ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19,  w celu związanym z działaniami podejmowanymi w zakresie 

przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa, jakim 

jest prowadzenie „Ewidencji/Rejestru wejść”.    

4. Dane będą przechowywane przez okres 14 dni, a następnie zostaną zniszczone. 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną 

sytuacją osób, których dane są przetwarzane 

d) żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 

 po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy  

przetwarzania 

e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoby te kwestionują prawidłowość danych 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych  

 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

 osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych 

interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu  

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia przez Administratora 

niezbędnych działań mających na celu zapobieganie zakażeniu oraz rozprzestrzenianiu się Covid-19. 

8. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innym 

podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa lub zawartych z 

Administratorem umów.    

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 


