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Zarządzenie nr 11/2020 

Dyrektora P. Nr 136  „Mały Sportowiec” 

we Wrocławiu 

z dnia  7 maja 2020 r. 

 

PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI  

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz.U. 2020, poz. 780) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 781) 

3. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego                     

(https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli, dostęp: 29.04.2020 r.) 

4. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 

2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane 

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 i 567) 

5. Statut Przedszkola Nr 136 „Mały sportowiec” we Wrocławiu 

6. Zarządzenie nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 r. 

 

 

http://www.gov.pl/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli
http://www.gov.pl/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli


Cel procedury: 

• Określenie ścieżki komunikacji z rodzicami   

Przedmiotem procedury jest określenie: 

• Określenie ścieżki komunikacji z rodzicami   

 

Zakres procedury: 

• Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków 

przedszkola, a także rodziców/ opiekunów prawnych wychowanków placówki. 

SZYBKA ŚCIEŻKA KOMUNIJACJI Z RODZICAMI 

1. Rodzice podają aktualne numery telefonów, pod którymi będą bezwzględnie dostępni 

2. Lista numerów telefonów znajduje się w każdej z grup, sekretariacie oraz gabinecie 

Dyrekcji  

3. Zobowiązuje się rodziców do niezwłocznego przybycia do placówki i odebrania 

dziecka jeśli wystąpią niepokojące objawy.  

4. Wszystkie numery alarmowe i kontaktowe do Służb Medycznych, GIS, Stacji 

Sanitarno-epidemiologicznej,  Urzędu Miasta, Kuratorium oraz Departamentu 

Edukacji  są wywieszone w dostępnym miejscu   

 

Postanowienia końcowe 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy 

pracownicy przedszkola. 

3. Procedura wchodzi w życie wraz z dniem ogłoszenia,  

 

 

 


