
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 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. 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 20/V/2020 z dnia 04.05.2020r, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem 

wewnętrznym nr 21/VI.2020 r z dnia 08.06.2020r wprowadza się następujące zmiany 

zarządzeniem wewnętrznym nr 22/VIII. 2020 r z dnia 28.VIII. 2020 r. 

Dyrektor: 

- będzie mógł podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie 

zdalne dla wszystkich przedszkolaków. Przy podjęciu takiej decyzji kluczowa będzie zgoda 

organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, która zostanie podjęta w przypadku dużego zagrożenia epidemicznego                 

w powiecie lub w przypadku dużych zachorowań lub kwarantanny większej grupy 

pracowników i dzieci w przedszkolu. Wszystkie działania dyrektora będą konsultowane          

z Państwową Powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną, która może uznać za konieczną 

taką organizację dydaktyki biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań  na danym 

terenie i sytuację epidemiologiczną na terenie przedszkola i sąsiadującej szkoły podstawowej. 

II. Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności 

Nauczyciele: 

a)-  prowadzą zajęcia dydaktyczne zgodne z rocznym planem pracy i podstawą programową 

wychowania przedszkolnego, dla dzieci nieobecnych w przedszkolu w dalszym ciągu 

obowiązuje ich nauczanie zdalne do odwołania: 

otrzymuje brzmienie: 

-  prowadzą zajęcia dydaktyczne zgodne z rocznym planem pracy i podstawą programową 

wychowania przedszkolnego. 



b)- wychodzą z dziećmi na świeże powietrze na teren placówki, również na plac zabaw ale      

z zakazem korzystania z urządzeń zabawowych ( oklejone taśmą i odpowiednio 

zabezpieczone przed używaniem); 

otrzymuje brzmienie: 

)- wychodzą z dziećmi na świeże powietrze na teren placówki, również na plac zabaw              

i  korzystają z urządzeń zabawowych (jedna grupa)  - po uprzednim czyszczeniu                       

i dezynfekowaniu sprzętów i przedmiotów do których dzieci będą miały dostęp. 

Asystenci nauczyciela: 

a)- odbierają dziecko od rodzica/prawnego opiekuna przy wejściu do przedszkola w godz. od 

7.00 do 9.00 

- w godzinach popołudniowych oddają dziecko rodzicowi/prawnemu opiekunowi przy 

wyjściu z przedszkola 

otrzymuje brzmienie: 

- rodzice i opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci do i z przedszkola zachowując 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min. 1,5 m². 

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka: 

Podczas dni adaptacyjnych rodzic lub prawny opiekun za zgodą dyrektora przedszkola może 

przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( min. 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) 

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wchodzić z dziećmi do szatni, z zachowaniem 

zasady 1 rodzic z dzieckiem lub z dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/  

z dziećmi 1,5 m z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

I. Postanowienie końcowe pkt.  

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

16.00 do odwołania. 

otrzymuje brzmienie: 

1.W przedszkolu zostają przywrócone godziny funkcjonowania przedszkola od godz. 6.30 do 

17.00. 

Postanowienie końcowe pkt. 2 

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. 

otrzymuje brzmienie: 

Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci,     

w miarę możliwości powinna wynosić co najmniej 15 m²,  w przypadku liczby dzieci 

większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy  pobyt dzieci ulega 

zwiększeniu na każde kolejne dziecko  o co najmniej 2 m² , jednakże powierzchnia 

przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m². 

 III. Pozostała treść procedury pozostaje bez zmian. 

 

Zmian w procedurze dokonano dnia 28 sierpnia 2020 r. na podstawie uaktualnienia 

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. 

 

 


