ZARZĄDZENIE NR 249/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie wznowienia funkcjonowania wybranych żłobków i przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wałbrzych, w okresie stanu epidemii
Na podstawie podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)
w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780, 781) oraz na podstawie
art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.Dz.U.2020.326 ze zm.)
w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz. 652, 747 i 779) zarządzam, co następuje:
§ 1. Z dniem 18 maja 2020 r. wznawia się funkcjonowanie następujących żłobków i przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych, tj:
a) Żłobek Samorządowy Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5, 58-316 Wałbrzych;
b) Żłobek Samorządowy Nr 7 przy ul. Truskawieckiej 21, 58-301 Wałbrzych;
c) Przedszkole Samorządowe Nr 4 przy ul. Mącznej 1a, 58-300 Wałbrzych;
d) Przedszkole Samorządowe Nr 6 przy ul. Grodzkiej 71, 58-316 Wałbrzych.
§ 2. Dyrektorów placówek wskazanych w § 1 zobowiązuję do stosowania Wytycznych
przeciwepidemicznych 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 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567), wytycznych
ministra zdrowia, ministra edukacji narodowej, jak też monitorowania na bieżąco zmian do tych wytycznych
i ich stosowania.
§ 3. 1. Do placówek wskazanych w § 1 w pierwszej kolejności przyjmowane będą 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, zgodnie z wytycznymi określonymi w § 2 zarządzenia.
2. Ustalenie zatrudnienia rodzica/opiekuna prawnego, o którym mowa w ust. 1 dokonywane będzie na
podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Do placówek wskazanych w § 1 w drugiej kolejności przyjmowane będą dzieci rodzica/opiekuna
prawnego, który przedstawi oświadczenie pracodawcy o konieczności jego powrotu do pracy zgodnie
z wytycznymi określonymi w § 2 zarządzenia.
4. Do placówek wskazanych w § 1 w trzeciej kolejności przyjmowane będą dzieci na podstawie
indywidualnej decyzji dyrektora placówki podjętej po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka w stanie
epidemii.
5. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny albo osoba
upoważniona na piśmie przez rodzica/opiekuna prawnego.
6. Zobowiązuję dyrektorów placówek wskazanych w § 1 do odebrania od rodzica/opiekuna prawnego
pozostawiającego dziecko w żłobku lub przedszkolu oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§ 4. 1. Zobowiązuje dyrektorów placówek wskazanych w § 1 do wdrożenia procedury:
a) bezpieczeństwa na terenie placówki w trakcie epidemii,
b) postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19,
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c) przyprowadzania i odbioru dziecka do/z placówki,
d) szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi,
2. Wszystkie wskazane w ust. 1 procedury należy umieścić na stronie internetowej placówki oraz przekazać
rodzicom/opiekunom prawnym.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam
Miejskiego w Wałbrzychu.

Kierownikowi Biura Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 249/2020
Prezydenta Miasta Wałbrzych
z dnia 12 maja 2020 r.
Oświadczenie nr 1
Ja, ….......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
będący rodzicem/opiekunem prawnym ….............................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
Oświadczam, że jestem*:
·pracownikiem systemu ochrony zdrowia
·pracownikiem służb mundurowych
·pracownikiem handlu
·pracownikiem
przedsiębiorstw
produkcyjnych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

realizujących

zadania

związane

·pracownikiem przedsiębiorstw niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania miasta
·oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub wykonują prace na podstawie umowy cywilno-prawnej
(kryterium dotyczy także rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko)
·jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej mając dodatkowo pod opieką dziecko posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
…......................................................................
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
* właściwe podkreśl
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 249/2020
Prezydenta Miasta Wałbrzych
z dnia 12 maja 2020 r.
Oświadczenie nr 2
Ja, ….......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
będący rodzicem/opiekunem prawnym ….............................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
Wyrażam zgodę na:
1. Codzienny pomiar temperatury u dziecka termometrem bezdotykowym przed rozpoczęciem zajęć
2. Wykonanie u mnie najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym, dzień oddania dziecka do
placówki, badania przesiewowego w postaci testu serologicznego na obecność przeciwciał IgG/IgM
Oświadczam, że:
1. Moje dziecko nie wykazuje żadnych objawów sugerujących chorobę zakaźną.
2 .W miejscu zamieszkania dziecka domu mnie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych.
3. Celem zapewnienia szybkiej komunikacji z przedszkolem podaję poniższe dane kontaktowe: tel.
prywatny
……………..
tel.
do
pracy
…......................................................,
email:................................................…
4 .Zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w placówce w okresie epidemii.
5. Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
…......................................................................
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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