
 
ANEKS nr 2  

z dn. 26.08.2020r.  

do „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku  

z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 w Przedszkolu nr 8  

w Ostrowie Wielkopolskim 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 17.00. 

 

Pkt 5 uchylono:  

Zgodnie z wytycznymi GIS liczba dzieci i opiekunów w salach w okresie pandemii wynosi 1 osoba na 

4 m2, tj. w Przedszkolu nr 8, po 9-10 osób w 3 salach. Łączna liczba dzieci i opiekunów w placówce 

nie może przekroczyć 28 osób.  

Pkt 6 uchylono:  

Obecność dziecka w przedszkolu rodzic jest zobowiązany zadeklarować najpóźniej  

w środę poprzedzającą następny tydzień poprzez wysłanie maila na adres: krasnal.halabala@wp.pl Po 

wpłynięciu zgłoszenia rodzic otrzyma droga mailową obowiązujące w przedszkolu procedury 

bezpieczeństwa oraz niezbędne do podpisania oświadczenia. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń 

dyrektor dokona weryfikacji dokumentów i poinformuje rodziców o możliwości uczęszczania dziecka 

do placówki. 

Pkt 7 uchylono:  

W przypadku, gdy liczba rodziców chętnych do przyprowadzenia dziecka do przedszkola będzie 

większa niż 22 tj. łączna liczba dzieci, którym placówka może zapewnić opiekę, wówczas rodzic może 

otrzymać stosowne zaświadczenie uprawniające do otrzymania zasiłku opiekuńczego. 

Pkt 8 uchylono:  

W przedszkolu dzieci, ani pracownicy nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa (nie chodzą w 

maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do 

spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych Procedurach. 

Pkt 10 / 4) uchylono:  

Pomieszczenie (IZOLATORIUM) do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Przed 

wejściem do pomieszczenia umieszczono maseczki, fartuch, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do 

dezynfekcji rąk. 

 

mailto:krasnal.halabala@wp.pl


OBOWIĄZKI DYREKTORA 

Pkt 2 uchylono:  

Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców 

o liczbie dzieci, które rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii. 

Pkt 8 uchylono:  

Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia. 

Pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

W przypadku podjęcia decyzji przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o zamknięciu 

placówki, dyrektor powiadamia Organ Prowadzący i stosuje się do wytycznych. 

 

Pkt 9 uchylono:  

Skutecznie informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej oraz strony internetowej przedszkola. 

 

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 

 

Pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

Pracują zgodnie ze swoim planem 

Pkt 2 uchylono: 

Nauczyciele pełniący dyżur w placówce organizują  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, sprawdzają 

warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, 

dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. Bhp. 

 

 

OBOWIĄZKI POMOCY NAUCZYCIELA 

 

Pkt 2 uchylono: 

Myje, dezynfekuje zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie 

korzystało z tego przedmiotu. 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 Pkt 2 uchylono: 

Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki będzie również przesłanie ZAŚWIADCZENIA o 

zatrudnieniu stanowiącego załącznik nr3 



Pkt 6 uchylono: 

Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli 
wcześniej chorowało. 
 
Pkt 7 uchylono: 

Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z 
przedszkola. 
 
 

ŻYWIENIE 

Pkt 11 uchylono: 

Pomoc nauczyciela odbiera posiłek (między pomocą nauczyciela a pracownikiem kuchni należy 

zachować odległość co najmniej 2 metrów). 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA  

WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

 

Pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

Sala i wyposażenie, w której dziecko przebywało objawami chorobowymi są gruntownie myte i 

dezynfekowane. 

 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

Pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 01 września 2020 r. do czasu ich 

odwołania. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - uchylono 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

Pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

W  razie konieczności mierzy temperaturę 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

Pkt 4 uchylono: 

Po każdym posiłku oraz pracach stolikowych myje wodą z mydłem blaty stolików dzieci.  

 

§ 2 

 

 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 


