
ZMIANY 

 W PROCEDURZE WEWNĘTRZNEJ NR X 

W SPRAWIE: ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM                                   

I PRACOWNIKOM PRZEDSZKOLA PODCZAS PANDEMII ZAKAŻEŃ 

KORONAWIRUSA. 

Na podstawie uaktualnienia wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego z  dnia 4 czerwca 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. 8 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)  

 w Procedurze wewnętrznej nr X  w sprawie: zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom               

i pracownikom przedszkola podczas pandemii zakażeń koronawirusa wprowadzonej       

w Społecznym Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka” w Świdnicy, zarządzeniem 

wewnętrznym nr 21/VI/2020  wprowadza się następujące zmiany: 

I. Postanowienie końcowe pkt. 1 

1. Przedszkole będzie funkcjonowało od godz. 7.00 do 15.00 do odwołania. 

otrzymuje brzmienie: 

1.W przedszkolu zostają wydłużone godziny funkcjonowania przedszkola od godz. 7.00 do 

16.00 do odwołania. 

Postanowienie końcowe pkt. 2 

2. Grupy będą  liczyć maksymalnie do 12 dzieci w jednej sali pod opieką nauczyciela               

i asystenta nauczyciela ( pomoc asystenta w przypadku korzystania dziecka z toalety, pomoc 

w przebraniu, zmianie bielizny). W pewnych uzasadnionych przypadkach , za zgodą organu 

prowadzącego będzie można powiększyć grupę o dwoje dzieci. 

otrzymuje brzmienie: 

2. W jednej sali w grupie może przebywać do 16 dzieci  pod opieką nauczyciela i asystenta 

nauczyciela  ( pomoc asystenta w przypadku korzystania dziecka z toalety, pomoc                 

w przebraniu, zmianie bielizny). W  uzasadnionych przypadkach , za zgodą organu 

prowadzącego będzie można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Minimalna 

przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 m² 

na jedno dziecko i każdego opiekuna. 

II. Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności 

Nauczyciele: 



-  nie organizują wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku, nad zalew, itp; 

otrzymuje brzmienie: 

- mogą wychodzić  na pobliskie tereny rekreacyjne, a w przypadku korzystania przez grupę     

z placu zabaw poza terenem przedszkola, zaleca się korzystanie z niego  przez dzieci z jednej 

grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowaniu sprzętów do 

których dzieci będą miały dostęp. 

III. Pozostała treść procedury pozostaje bez zmian. 

 

Zmian w procedurze dokonano dnia 8 czerwca 2020 r. na podstawie uaktualnienia 

wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z  dnia 4 czerwca 2020 

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

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

 

 


