
Zarządzenie nr 8/2020 
Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 im. ,,Słonecznego uśmiechu” w Czeladzi 

z dnia 01 sierpnia 2020 
 
w sprawie: aneksu nr 1 do  procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii 
COVID-19 
 
Na podstawie: 
Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektor Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r dla 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
Z dniem 01 sierpnia 2020 roku  wprowadza się zmiany w „Procedurze bezpieczeństwa na terenie 
placówki w okresie pandemii COVID-19”, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6 z dnia           
12 maja 2020 roku, zwaną dalej Procedura 

§ 2 

1.Pkt. 4  Procedury ulega zmianie w brzmieniu z  Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może 

maksymalnie wynosić  12 plus 2 po ustaleniu z organem prowadzącym, przy czym minimalna 

przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza nić 4 m2 na 1 dziecko i 

opiekuna, powierzchnię każdej Sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów 

znajdujących się w niej – zalecenia GIS),  

na brzmienie : W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. Powierzchnia pomieszczenia 

przeznaczonego na zbiorowy  pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; przy 

większej liczbie dzieci niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne 

dziecko, z tym że:  

a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu 

nie przekracza 5 godzin dziennie,  

b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu 

przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewnione leżakowanie. 

2. Pkt. 5 Procedury ulega zmianie w brzmieniu z Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz 

pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.  Po wejściu do budynku przedszkola 

każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. 

Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola. 

§ 3 
 Dalsze zmiany w Procedurach bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, 
wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą dokonywane                       
w formie kolejnych aneksów. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

                                                                                            mgr Barbara Węgrzyn 

 
                                                                                  ………………………………………………………. 
                                                                                       (Podpis i pieczątka dyrektora Przedszkola) 


