
 

Zarządzenie 

  nr 5/ 2020 z dnia 26.08.2020 r. 

Dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 „Promyczek” 

w Szczytnie 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do  procedur mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie                               

i zwalczanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć. 

Na podstawie: 

1. art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148 ze zm.), 

2. w zw. z § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r.                                  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 410 ze zm.),   

3. art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                              

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.) 

zarządza się co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się zmiany w wewnętrznej procedurze bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie,                                      

przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola, 

postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19 w trakcie prowadzonych                

w przedszkolu zajęć, pierwszeństwa przyjęć stanowiące  załącznik 1 do zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

............................................. 

                                                                                  (podpis dyrektora przedszkola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr1 



do Zarządzenia nr 5/ 2020 z dnia 26.08.2020 r. 

Dyrektora Miejskiego Przedszkola z OI nr 9 

 „Promyczek” w Szczytnie 

 

 

Zmiany do  procedur 

 mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie  i zwalczanie  COVID-19. 

 

 

§ 2 pkt 7 brzmienie: Zapewnia  miejsce do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 

dziecka lub pracownika oraz wyposaża pomieszczenie w środki ochrony osobistej                      i płyn 

dezynfekujący. 

§ 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu. 

§ 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Przedszkole będzie czynne od 6.00 do. 16.30. 

§ 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Liczba dzieci w poszczególnych salach  będzie uwzględniała 

aktualne zalecenia uwzględniająca zalecenia GIS. 

§3 pkt 3,4,5 zostaje  skreślony. 

§ 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: W następnej kolejności będą przyjmowane dzieci : 

a) których rodzice nie mogą podjąć pracy zdalnej, 

b) matek samotnie  wychowujących, 

c) z rodzin  wielodzietnych, 

d) z orzeczeniem o niepełnosprawności i z rodzin  w których występuje niepełnosprawność, 

e) z orzeczeniami i opiniami PPP. 

§ 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie: Jedna grupa dzieci powinna przebywać w miarę możliwości 

organizacyjnych w wyznaczonej i stałej sali. Dopuszcza się łączenie grup z zachowaniem reżimu 

sanitarnego w godzinach od 6.00 do 7.00 oraz od 16.00 do 16.30. 

§ 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie: Z sali dzieci usuwamy przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie dezynfekować. 

 §3 pkt 12 zostaje  skreślony, 

 §3 pkt 13 ust d) dodaje się „rodzice dzieci przyjętych do przedszkola mogą wejść                            z  

dzieckiem do jego szatni z zachowaniem dystansu społecznego 2 m i reżimu sanitarnego. 

  §3 pkt 13 ust e) otrzymuje brzmienie: Rodzic powinien skontrolować temperaturę dziecka przed 

przyprowadzeniem do przedszkola. W placówce  ponownie zostanie mierzona temperatura po 

śniadaniu (zgoda na pomiar temperatury stanowi załącznik nr 5. Jeżeli dziecko ma  370C lub więcej, 

nie może pozostawać w  przedszkolu. Rejestr dzieci z podwyższoną  temperaturą prowadzony jest 

zgodnie  z zasadami RODO- załącznik nr 10. )       



 §3 pkt 13 otrzymuje brzmienie: Organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami 

przedszkola dopuszczalne jest z zachowaniem reżimu sanitarnego i zaleceń GIS.      

§5 pkt 9 ust. d) otrzymuje brzmienie: Organizowanie wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu 

przedszkolnego tak, aby w miarę możliwość grupy nie mieszały się ze sobą, oraz przy zachowaniu 

odległości od osób trzecich min. 2 m. 

§5 pkt 9 ust g) zostaje skreślony, 

§5 pkt 9 ust. f) otrzymuje brzmienie: Mierzenie temperatury ciała dziecka, każdego dnia przed po 

śniadaniu termometrem bezdotykowym oraz rejestracja pomiaru temperatury dzieci z temperaturą 

powyżej  37oC, 

§5 pkt 10 ust. a) otrzymuje brzmienie: Usuwanie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można 

skutecznie dezynfekować, 

§5 pkt 10 ust g) zostaje skreślony, 

§9 pkt 1 ust. a) otrzymuje brzmienie: Woźna oddziałowa  bezzwłocznie odizolowuje dziecko do 

wyznaczonego pomieszczenia (izolatka) 

§9 pkt 2 ust. a) otrzymuje brzmienie: Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do 

wyznaczonego pomieszczenia podwyższonym reżimie sanitarnym (izolatka). 

 

 

 

       

      

 

 


