
Aneks nr 1

   do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie koronawirusa 
wprowadzonych 

Zarządzeniem Nr 3/2020 Dyrektora Przedszkola Publicznego 
im. Juliana Tuwima w Kowali 

z dnia 13 maja 2020r.

W związku z modyfikacją wytycznych dla przedszkoli wskazanych przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego poprzez przyjęcie: Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 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, 
1337).

Aktualizacji ulegają Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii 
COVID-19 w Przedszkolu Publicznym im. Juliana Tuwima w Kowali , stanowiące załącznik
nr 1 ww. zarządzenia:

Zapis: Rodzice ( opiekunowie prawni) zachowują dystans społeczny wynoszący 2 m 
od pozostałych rodziców, dzieci, pracowników przedszkola
otrzymuje brzmienie:
Rodzice ( opiekunowie prawni) zachowują dystans społeczny wynoszący 1,5 m od 
pozostałych rodziców, dzieci, pracowników przedszkola

Zapis: Rodzice ( opiekunowie prawni) Zaopatrują siebie i swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, 
w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki oraz podczas kontaktu z pracownikiem 
przedszkola
otrzymuje brzmienie:
Rodzice ( opiekunowie prawni) zaopatrują siebie w indywidualną osłonę nosa i ust 
podczas kontaktu z pracownikiem przedszkola, nauczycielem

Zapis:
W pierwszej kolejności z przedszkola korzystają dzieci, których rodzice nie mają możliwości 
pogodzenia pracy z opieką w domu, pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony 
zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 
realizujący zadania z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - skreślony

Zapis: Rodzice/prawni  opiekunowie,  którzy chcą skorzystać z  możliwości  zapewnienia  opieki
przez przedszkole w czasie pandemii koronawirusa, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora

placówki- skreślony
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Zapis:
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do 
podpisania stosownych oświadczeń, wyrażają pisemną zgodę na mierzenie temperatury ich 
dziecku, zobowiązują się do codziennego podpisywania oświadczenia o stanie zdrowia 
dziecka i przekazaniu go osobie wyznaczonej do kontaktu z nimi
otrzymuje brzmienie:
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są
do podpisania stosownych oświadczeń, wyrażają pisemną zgodę na mierzenie temperatury ich
dziecka

Zapis:Obowiązuje zakaz przebywania rodziców na terenie placówki. Przyprowadzanie
i  odbieranie  dzieci  odbywa  się  przed  wejściem  do  przedszkola.  Rodzic/opiekun  zachowuje
dystans  społeczny  w  odniesieniu  do  pracownika  placówki,  jak  i  innych  dzieci  i  rodziców,
wynoszący min. 2m.
otrzymuje  brzmienie:  Obowiązuje  zakaz  przebywania  rodziców  na  terenie  placówki.
Przyprowadzanie  i  odbieranie  dzieci  odbywa  się  przed  wejściem  do  przedszkola.
Rodzic/opiekun zachowuje  dystans społeczny w odniesieniu do pracownika placówki,  jak i
innych  dzieci  i  rodziców,  wynoszący  1,5  m. Wyjątek  stanowi  wejście  na  teren  placówki
rodziców z dziećmi nowoprzyjętymi oraz w celu załatwienia spraw u dyrektora. Przed wejściem
należy zdezynfekować ręce oraz posiadać zakryte usta i nos.

Zapis : Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12 , przy czym
minimalna przestrzeń do wypoczynku,  zabawy nie  może być mniejsza niż  4m na 1 dziecko i
opiekuna, w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego można
zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2
otrzymuje brzmienie: Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali
wynosi 25 dzieci. Zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia na zbiorowy pobyt 3 -5
dzieci  powinna  wynosić  co  najmniej  1,5  m2,  a  w  przypadku  liczby  dzieci  większej  niż  5
powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu
zwiększeniu na każde kolejne dziecko co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca
na jedno dziecko nie może być  mniejsza niż  1,5 m2.  W związku z  powyższym Przedszkole
Publiczne im. Juliana Tuwima w Kowali organizuje pięć grup po 25 dzieci.

Zapis: Dzieci pod nadzorem nauczyciela korzystają z istniejącego na terenie placówki ogrodu 
przedszkolnego, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. Nie 
korzystają ze sprzętu i urządzeń znajdujących się w ogrodzie. Nauczyciele nie organizują 
wyjść poza teren placówki.

Otrzymuje brzmienie:
Dzieci pod nadzorem nauczyciela korzystają z istniejącego na terenie placówki ogrodu 

przedszkolnego, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.

Zapis:
Wyznaczony personel placówki dba o czystość i dezynfekcję powierzchni i przedmiotów,z którymi ma

kontakt dotykowy rodzic i dziecko podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola. Stosuje
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on środki ostrożności (osłona ust, nosa, jednorazowe rękawiczki) podczas kontaktu z 

rodzicem/opiekunem do momentu odprowadzenia dziecka do grupy oraz w kontaktach

z osobami wchodzącymi do przedszkola, często myje i dezynfekuje ręce -skreślony

Zapis: Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki 

zobowiązany jest do stosowania wszelkich środków ostrożności (osłona ust, nosa, 
rękawiczki jednorazowe) – skreślony

Zapis: Pracownicy zostawiają odzież wierzchnią w jednym, przeznaczonym do tego celu miejscu,

dezynfekują przedmioty wnoszone do przedszkola (torebka, telefon itp.) - skreślony

Zapis
Dzieci przyprowadzane są do godz.8.30, po tej godzinie przeprowadzona zostanie 
dezynfekcja i nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w placówce.

Otrzymuje brzmienie:

Dzieci przyprowadzane są do godz.8.00, po tej godzinie przeprowadzona zostanie dezynfekcja
i nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w placówce.

Zapis:
Jeżeli dziecko ukończyło 4 lata, rodzic musi mu zapewnić środki ochrony indywidualnej 

w drodze do/z przedszkola (maseczka, chusta) - skreślony

Zapis:

Jeżeli zmierzona temperatura dziecka przekracza 37◦ C lub dziecko wykazuje widoczne objawy 
chorobowe placówka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.
Otrzymuje brzmienie:
Jeżeli zamierzona temperatura dziecka przekracza 37,2 ◦ C lub dziecko wykazuje widoczne 

objawy chorobowe placówka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.

Wprowadza się zapis:
O wyznaczonej godzinie w poszczególnych grupach wiekowych mierzona jest dzieciom 

temperatura.

Zapis: Zabronione są spacery i wycieczki poza teren placówki.
Otrzymuje brzmienie:Dopuszcza się wyjścia poza teren placówki grup przedszkolnych na 

tereny rekreacyjne w okolicy przedszkola

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Aneks wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r.
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