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POSTANOWIENIE OGÓLNE 

§ 1 

 
1. Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące 

 w Przedszkolu nr 148 „Mali Europejczycy” w Poznaniu zostały opracowane  

na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego  

na placówkę przez odpowiednie organy w czasie  epidemii  COVID-19. 

2. Celem opracowania procedur, o których mowa w § 1  jest zminimalizowanie zagrożeń 

zakażenia się w placówce wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 

 przez pracowników placówki, rodziców i dzieci. 

3. Procedury, o których mowa w § 1    określają działania, które przedszkole może 

podjąć celem zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice decydujący się  

na przyprowadzenie dziecka do przedszkola są świadomi, że mimo wszystkich 

podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, 

nie da się w pełni wyeliminować ryzyka. Istotne jest zapewnienie  dobrego 

samopoczucia i  bezpieczeństwa dzieci w trakcie przebywania w placówce. 

4. Rodzic/opiekun prawny  decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki, 

 jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, stanowiące  załącznik nr 1 do niniejszych  

Procedur.  

§ 2 

Podstawą do opracowania procedury są: 

1) obowiązujące zarządzenie PMP; 

2) obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS; 

3) statut przedszkola oraz pozostałe dokumenty regulujące jego funkcjonowanie 

 (w tym HACCP), uwzględniające dotychczasowe przepisy; 

4) wizja lokalna, analiza ryzyka; 

5) potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy. 

§ 3 

1. Procedury, o których mowa w § 1   obowiązują wszystkich pracowników 

zatrudnionych w Przedszkolu nr 148  „Mali Europejczycy” w Poznaniu, niezależnie 

 od formy zatrudnienia, rodziców  / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających 

 do przedszkola oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki. 

2. Za zapewnienie stosowania w placówce niniejszych Procedur , odpowiada dyrektor 

Przedszkola . 



3 

 

 

 

OBOWIĄZKI  DYREKTORA 

§ 4 

1. Dyrektor ustala  procedury, regulaminy wewnętrzne  obowiązujące w czasie 

zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii COVID-19. 

2. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki 

 do dezynfekcji,  w tym: 

1) sprzęt, środki do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie  

z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących 

się w przedszkolu;  

1) dozowniki płynu do dezynfekcji rąk - przed wejściem do hollu przedszkola, 

wyjściem na ogród, w toaletach personelu; 

2) środki ochrony osobistej dla każdego pracownika, oraz ogólnodostępne 

rękawiczki ,maseczki ochronne,/przyłbice   dla pracowników mających kontakty 

z osobami trzecimi, w tym rodzicami/ opiekunami prawnymi  i  dostawcami. 

3. Planuje organizację pracy pracowników pedagogicznych i  administracyjno-obsługowego  

na okres wzmożonego reżimu sanitarnego. 

4. Dyrektor  może podjąć decyzję o przejściu przedszkola na pracę zdalną w przypadku 

nałożenia obowiązku kwarantanny/izolacji na kogoś kto miał kontakt z przedszkolem  

lub w przypadku niemożliwości zapewnienia odpowiedniej ilości kadry – ze względu  

na podwyższone standardy bezpieczeństwa. 

5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka  zarażenia  wirusem SARS - 

COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem 

dziecka do placówki, jak i dowiezieniem ich.  

6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji  w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 

dziecka lub pracownika: pomieszczenie  nr 03 Gabinet specjalisty. 

7. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia 

zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników, członków ich rodzin, dzieci  

lub domowników dzieci uczęszczających do przedszkola. 

 

OBOWIĄZKI   PRACOWNIKÓW  

§ 5 

1. Każdy pracownik Przedszkola nr 148 „Mali Europejczycy”  zobowiązany jest:  
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1) stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk  

oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją 

zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;  

2) zachowywać dystans min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami i dziećmi;  

3) przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia 

zakażenia  i choroby COVID-19; 

4) stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony  

przez dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia.; 

5) samoobserwacji i pomiaru temperatury przed wejściem do placówki. 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2  lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu  

i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

3. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem 

pracowników kuchni  i intendenta wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.  

4. Pracownicy kuchni i intendent  wchodzą  i wychodzą wejściem od zaplecza 

kuchennego.  

5. Pracownicy  nie przemieszczają się zbędnie po placówce. 

 

OBOWIĄZKI    NAUCZYCIELI 

§  6 

1. Nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu pracy.    

2. Nauczyciel w trakcie pracy: 

1) organizuje działania  dydaktyczne  i opiekuńczo-wychowawcze, stosując   

w miarę możliwości założenia planu daltońskiego; 

2) wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu 

 i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazuje  w formie 

pozytywnej, aby wytworzyć  u dzieci poczucie bezpieczeństwa  

i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku; 

3) organizuje pokaz właściwego mycia rąk, wspólnie z dziećmi  opracowuje  

instrukcję mycia rąk;   

4) przypomina i daje przykład .Zwraca uwagę, aby dzieci    nie  dotykały rękoma 

części twarzy, regularnie myły ręce, szczególnie po skorzystaniu 

 z toalety, przed jedzeniem, po zabawie w ogrodzie itp., 

5) przypomina podstawowe zasady higieny - zasłanianie twarzy podczas 

kichania, kaszlnięcia itp.  w odpowiedni sposób. 
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6)  dba,  by dzieci nie skupiały się i nie przebywały w bliskim kontakcie z innymi 

dziećmi w trakcie swobodnej zabawy w sali lub na placu zabaw;  

7) organizuje zabawę na aktywnym korytarzu według ustalonego harmonogramu 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; 

8) wietrzy salę edukacyjną,  co najmniej raz na godzinę i prowadzi gimnastykę 

poranną i  zabawy ruchowe przy otwartych oknach; 

9)  nadzoruje  picie wody przez dzieci zgodnie z instrukcją; 

10)  przestrzegania zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni 

wspólnych    przedszkola, w tym szatni i korytarzy; 

11)  organizuje wyjścia na zewnątrz do ogrodu przedszkolnego  przestrzegając 

wytycznych GIS. i harmonogramu  ustalonego w drodze osobnego 

zarządzenia; 

12) prowadzi stałą obserwację stanu zdrowia dziecka; 

13) współpracuje z rodzicami na platformie ZOOM – przekazuje aktualne 

informacje związane z zachowaniem  reżimu sanitarnego obowiązującego  

w placówce. 

OBOWIĄZKI   RODZICÓW 

§ 7 

 

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego                                        

w warunkach epidemii podpisują OŚWIADCZENIE załącznik nr 1   

do niniejszych Procedur. 

2. Przestrzegają wytycznych przedszkola dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci. 

Proces ten nadzorowany jest przez wyznaczonego pracownika.  

3. Rodzice dbają o to, by przekazanie dziecka pod opiekę pracownika/ nauczyciela 

przebiegało sprawnie. Rekomenduje się, aby Rodzic przyprowadzał i odbierał swoje 

dziecko zgodnie z harmonogramem pracy swojego oddziału. 

4. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka   podpisują zgodę załącznik  

nr 2  do niniejszych Procedur. 

5. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka  

telefoniczne, za pomocą platformy iPrzedszkole , poczty elektronicznej  

lub  za pośrednictwem domofonu.  

6. Rodzice nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie , w izolacji. Lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

7. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko bezwzględnie zdrowe dziecko – bez 

objawów chorobowych.  
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8. W drodze z dzieckiem  do i z przedszkola  przestrzegają  aktualnych przepisów  prawa 

dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej.  

9. Rodzice wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do placówki zabawek i niepotrzebnych 

przedmiotów. 

10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą  z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, 

nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania 

czy kasłania.  

11. Rodzice zobowiązani są do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczenia 

dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka).  

12. Zobowiązują się do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych 

 przez pracowników przedszkola, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie 

jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich 

podopiecznych przedszkola oraz dla osób przebywających na jego terenie.  

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA 

W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM – ZASADY OGÓLNE 

 

§ 8 

 
1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz wchodzenia na teren 

szatni innych dorosłych, niż nauczyciele, pracownicy i dyrektor przedszkola. 

2. Osoby przyprowadzające/ odbierające dziecko z przedszkola wchodzą do hollu 

(maksymalnie 12 osób  6 osób dorosłych i 6 dzieci.) zachowując dystans społeczny 

 min. 1,5 m. W przypadku, do placówki przyjdzie równocześnie więcej niż 12 osób 

pozostali oczekują  przed wejściem  do budynku zachowując  dystans społecznego 

 1,5 metra. 

3.  Rodzic / osoba upoważniona  wchodząc do placówki  z obowiązkowo   dokonuje 

dezynfekcji  rąk/rękawiczek  w wiatrołapie przedszkola.  

4. Tylko jedna dorosła osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi  

tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce. 

5. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r.) 

powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 

dzieci powinna wynosić  co najmniej 15m2 ; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 

powierzchnia  przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m 2.. 

Jednakże powierzchnia  przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza  
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niż 1,5 m 2.. W związku z powyższym w poszczególnych salach może przebywać 

następująca liczba dzieci: 

  Oddział I  Misie  25 dzieci + 2 osoby dorosłe; 

 Oddział II Krasnale       25 dzieci + 2 osoby dorosłe; 

 Oddział III  Smerfy        25 dzieci + 2 osoby dorosłe; 

 Oddział IVMuminki        25 dzieci + 2 osoby dorosłe; 

 Oddział  V Czarodzieje  25 dzieci + 2 osoby dorosłe; 

 Oddział VI Żeglarze       25 dzieci + 2 osoby dorosłe; 

 Oddział VII Odkrywcy   12 dzieci + 1 osoba dorosła. 

6. Przedszkole nr 148”Mali Europejczycy” jest w stanie dziennie  zapewnić opiekę 

maksymalnie 162 dzieciom. 

7. Istnieje bezwzględny zakaz przynoszenia z domu różnych przedmiotów – w tym 

zabawek. Dzieci nie zabierają do domu żadnych swoich prac - wytwory będą 

przechowywane  w teczkach na terenie przedszkola. 

8. W czasie reżimu sanitarnego  dopuszcza się leżakowanie ( odpoczynek  relaksujący dla 

dzieci 3 – letnich) w oddziale I Misie  . Poduszki ,pledy zapewnia placówka. 

9. Organizacja pracy poszczególnych oddziałów : 

1) Każdy oddział ma przydzieloną stałą salę i stałych nauczycieli . 

2) Wyposażenie sal pozbawione jest zabawek i przedmiotów, których nie można 

zdezynfekować. 

3) Systematycznie, co najmniej raz na godzinę i w razie potrzeby sale są wietrzone. 

4) Oddziały wychodzą do ogrodu  rotacyjnie zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

5) Dopuszcza się do rotacyjnego korzystania z sali gimnastycznej. Po wyjściu  dzieci 

sprzęty i urządzenia  są dezynfekowane przez wyznaczonego pracownika. 

10. Sprzęt na placu zabaw zabezpiecza się taśmami w przypadku wyłączenia go z użytku.  

W ogrodzie przedszkolnym wyłącza się z zabawy piaskownice, wiaderka, łopatki itp.  ,. 

Sprzęt  sportowy i urządzenia zabawowe w ogrodzie przedszkolnym  należy 

dezynfekować z użyciem detergentu po pobycie każdego oddziału. 

11. Uwzględniając wytyczne GIS oraz specyfikę działania placówki i dobre praktyki związane 

z opieką nad dziećmi zawiesza się  zajęcia dodatkowe  prowadzone przez firmy 

zewnętrzne, wycieczki i organizację festynów, imprez, uroczystości itp. .Dopuszcza się 

spacery po najbliższej okolicy przedszkola. 

12. Wprowadza się zakaz odbierania dzieci w czasie pobytu w przedszkolu na dodatkowe 

wyjścia dziecka, np. wizyty u dentysty lub inne i ponowny powrót do przedszkola w ciągu 

danego dnia. 

13. Sale, szatnie, kuchnia, zmywalnia, łazienki, powierzchnie płaskie i pomoce dydaktyczne, 

meble będą dezynfekowane przynajmniej raz dziennie podczas nieobecności dzieci. 
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PROCEDURA  PRZYPROWADZANIA  DZIECI DO PLACÓWKI 

§ 9 

 

1. Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do placówki jest zobowiązany  

do posiadania indywidualnej osłony ust i nosa (rodzic musi posiadać własne środki 

ochrony- maseczka rękawiczki). W wiatrołapie dezynfekuje ręce. 

2. Jeden rodzic /opiekun przyprowadza dziecko do przedszkola. 

3.  Po wejściu  do hollu , przy rodzicu dokonywany jest  dziecku pomiar temperatury . 

4. Rodzic ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury, w przeciwnym 

przypadku osoba dyżurująca ma prawo odmówić przyjęcia dziecka . 

5. Do hollu przedszkola będzie mogło wejść jednorazowo maksymalnie 12 osób  

( 6 osób dorosłych i 6 dzieci). W przypadku, do placówki przyjdzie równocześnie 

więcej niż 12 osób pozostali oczekują  przed wejściem  do budynku,  z zachowaniem  

dystansu społecznego 1,5 metra. 

6. Rodzic  przekazuje dziecko pracownikowi,  który od tego momentu przejmuje 

odpowiedzialność za dziecko –  pomaga się przebrać i towarzyszy dziecku do wejścia 

do sali. Po przybyciu do  sali dziecko powinno udać się do łazienki i umyć ręce 

mydłem i wodą. 

7.  Rodzic za pomocą  karty logującej  rejestruje pobyt  dziecka 

w danym dniu i wychodzi z obiektu. W wiatrołapie zobowiązany jest zdezynfekować 

ręce. 

 

PROCEDURA  ODBIERANIA  DZIECI  Z  PLACÓWKI 

 

§ 10 

 

1. Rodzic/opiekun/osoba upoważniona odbierający  dziecko z placówki jest 

zobowiązany do posiadania indywidualnej osłony ust i nosa (rodzic musi posiadać 

własne środki ochrony- maseczka rękawiczki) . 

2.  Dzwoni  domofonem  wizyjnym na oddział. 

3. Osoba odbierająca dziecko ,wchodząc do przedszkola, w wiatrołapie  zobowiązana 

jest do dezynfekcji rąk.  

4.  Za pomocą karty logującej rejestruje wyjście dziecka z przedszkola  

i  czeka, aż dziecko się przebierze i wyjdzie  do rodzica. 

5. Do hollu przedszkola będzie mogło wejść jednorazowo maksymalnie 12 osób  

( 6 osób dorosłych i 6 dzieci). W przypadku, do placówki przyjdzie równocześnie 
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więcej niż 12 osób pozostali oczekują  przed wejściem  do budynku,  z zachowaniem  

dystansu społecznego 1,5 metra. 

6. W momencie opuszczenia sali, dziecko nie ma już możliwości powrotu. 

7. Rodzic zapewnia dziecku powyżej 4 roku życia maseczkę zakrywającą nos i usta  

w drodze z przedszkola do domu. 

8. Jeżeli dzieci przebywają na ogrodzie przedszkolnym, rodzic,  odbiera dziecko 

 w wyznaczonej strefie. 

 

PROCEDURA  NA  WYPADEK  WYSTĄPIENIA  OBJAWÓW   INFEKCJI 

 

§ 11 

 

1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w przedszkolu stwierdzono objawy infekcji,  

w tym temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji :  

złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar,  

ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, duszności  

itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane( odprowadzone przez wyznaczonego 

pracownika)  w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. Izolatorium  .( gabinet 

specjalisty). 

2. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic 

ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez 

nauczyciela. 

3. Dyrektor / wicedyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną o danej sytuacji 

w przedszkolu, a w razie  pogarszającego się stanu dzieci dzwoni na nr alarmowy 112. 

4. Nauczyciel prowadzi rejestr podjętych czynności po stwierdzeniu niepokojących objawów 

u dziecka.  

5. Nauczyciel /pracownik zajmujący się dzieckiem z „podejrzeniem”, bezzwłocznie 

zabezpiecza się w:  fartuch ochronny, przyłbicę/maseczkę i rękawiczki 

6. Gdy u dziecka w przedszkolu stwierdzi się podwyższoną temperaturę, rodzic 

zobowiązany jest do kontaktu z pediatrą i ustalenia przyczyny  

jej wystąpienia. Dziecko może wrócić do przedszkola pod warunkiem pozytywnej decyzji 

lekarza i braku innych objawów. 

7. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel, 

gorączka powyżej 38o C) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza miejsce 

pracy. Dyrektor/ wicedyrektor odsyla transportem indywidualnym do domu. W przypadku, 
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gdy jest to niemożliwe, pracownik oczekuje na transport w izolatorium. 

 Dalej postępuje zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

8. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu zgłasza ten fakt niezwłocznie 

dyrektorowi, który podejmuje dalsze działania zgodnie z wytycznymi. 

9. Dyrektor/wicedyrektor  przedszkola  ustala listę osób przebywających w tym samym 

czasie w obszarze, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie korona wirusem 

i zaleca tym osobom, o stosowanie się do wytycznych GIS odnoszących się do osób 

mających kontakt z zakażonym, czyli bezzwłocznie poinformowanie stacji  sanitarno-

epidemiologicznej. 

ŻYWIENIE  DZIECI 

§ 12 

 

1. Kontakty personelu kuchennego z dziećmi, nauczycielkami i personelem pomocniczym 

zostają ograniczone do niezbędnego minimum. 

2. Personel kuchenny podczas przygotowywania posiłków jest zobowiązany do zachowania 

jak najwyższego poziomy higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń oraz sztućców oraz zachowania dystansu 

społecznego (1,5 m) od siebie nawzajem. 

3. Wprowadza się nakaz dezynfekowania blatów stolików i poręczy krzesełek każdorazowo 

przed podaniem posiłku i po posiłku. 

4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu 

 w temperaturze 60°C lub je wyparzać. 

5. Posiłki będą serwowane w postaci gotowych porcji. Dopuszcza się samodzielne 

przygotowywanie kanapek przez dzieci , z wyłączeniem dzieci oddziału I Misie. 

6. Wprowadza się zakaz organizowania zajęć kulinarnych z dziećmi. 

7. Wprowadza się zakaz przynoszenia przez dzieci jakiejkolwiek żywności z domu 

(słodycze, wypieki, bakalie itp.) . 

POBYT W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM 

§ 13 

1. Dopuszcza się codzienny pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym. 

2. Rekomenduje się, aby zajęcia edukacyjne w miarę możliwości pogodowych 

nauczyciele prowadzili  strefach edukacyjnych  znajdujących  się w ogrodzie 

przedszkolnym tzw. EKO-KLASY. 

3. Dzieci w ogrodzie przebywają rotacyjnie w wyznaczonych strefach. 

4. Zaleca się dwukrotny pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym. 
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5. Sprzęty i urządzenia  zabawowe znajdujące się na terenie ogrodu przedszkolnego 

dezynfekowane są po każdym oddziale.  

6. Ogród przedszkolny zamknięty jest dla rodziców i innych osób. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 14 

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem  podpisania  przez dyrektora. 

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

zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów 

3.  O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i rodziców dzieci 

przedszkolnych. 

4. Procedury obowiązują  od dnia 01 września 2020 r. do odwołania.  

 

 

Załączniki:  

1. Oświadczenie dla rodziców 

2. Zgoda rodziców na pomiar temperatury 

 

 

 

                 

                                                                                                                

…………………………   
 

 


