
Aneks nr 1  

do procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 

 w Przedszkolu Publicznym w Połańcu. 

 

z dnia  maja  2020 roku   
 

w sprawie zmian do procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19  

w Przedszkolu Publicznym w Połańcu 

Na podstawie:  
· Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),  

· Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 
59 ze zm.),  

· Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),  

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 
poz. 69 ze zm.)  

· § 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19( Dz. U z 2020r. poz. 493)  

· Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI0-
19art. 8a 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, 374 567)  

· Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 4 maja 2020r. 
w związku z otwarciem przedszkoli od dnia 6 maja 2020r.  

 

§ 1 

W procedurach bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Publicznym 

w Połańcu z dnia 5 maja 2020r. wprowadza się następujące zmiany  

 

1. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

a. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6.00 do 9.00. Po godzinie 9.00 w 

danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola. 

b. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko 

z dzieckiem, mającym pozostać w placówce. (Zaleca się, aby ta osoba, która 

przyprowadziła również odebrała dziecko).  

c. Przybycie do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem znajdującym się przy 

wejściu. 

d. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki rodzic odkaża ręce płynem 

„

   



do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 3 (umieszczonej 

w widocznych miejscach w placówce) lub rodzic zakłada rękawiczki jednorazowe.  

e. Każdy rodzic/opiekun prawny winien mieć założoną maseczkę ochronną. 

f. Pracownik obsługi mierzy rodzicowi i dziecku temperaturę ciała (termometrem 

bezdotykowym).  

g. Na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym - wyrażają zgodę osoby 

przyprowadzające i odbierające dziecko: rodzic/opiekun prawny oraz osoby 

upoważnione do odbioru dziecka – załącznik nr 7. 

h. Jeżeli temperatura u dziecka nie jest podwyższona (powyżej 37oC) rodzic prowadzi je 

do szatni, a po przebraniu się - do sali, w której dziecko będzie przebywać (między 

pracownikiem a rodzicem musi być zachowana odległość co najmniej 2 metrów). 

i. W sytuacji, gdy zmierzona temperatura ciała dziecka wynosi powyżej 37oC, 

pracownik niezwłocznie o tym fakcie informuje dyrektora i odmawia przyjęcie 

dziecka do przedszkola.  

j. Dziecko przy pomocy nauczyciela myje ręce w toalecie przy użyciu mydła 

antybakteryjnego.  

k. W przypadku większej liczby rodziców chcących wejść do przedszkola z dzieckiem 

w jednym czasie, mają oni obowiązek oczekiwania na zewnątrz budynku 

z zachowaniem bezpiecznych odległości. 

l. Niezwłocznie po wejściu dziecka na salę pomoc nauczyciela udaje się z nim do 

łazienki, aby umyło ręce przy użyciu mydła antybakteryjnego. „ 

 

2. § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

 

‒ dla bezpieczeństwa ubiera maseczkę , rękawiczki jednorazowe i przyłbicę; 

‒ nadzoruje czynności higieniczne rodziców; 

‒ czuwa nad zachowaniem bezpiecznych odległości (2 metry między osobami)  

‒ dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku i rodzicowi/opiekunowi 

prawnemu oraz osobie upoważnionej do odbioru dziecka.” 

3. § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

 

a. Rodzic/opiekun prawny bezwzględnie dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki 

jednorazowe oraz maseczkę i dzwoni dzwonkiem. 

„

   

„   



b. Pracownik obsługi mierzy rodzicowi/opiekunowi prawnemu temperaturę ciała 

(termometrem bezdotykowym). Jeżeli temperatura nie jest podwyższona (powyżej 

37oC) rodzic wchodzi do placówki i udaje się do sali, w której przebywa dziecko. 

c. Nauczyciel odprowadza do drzwi sali dziecko, które zostaje przekazane 

rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub osobie upoważnionej.” 

 

§ 2 

Zobowiązuje się Dyrektora Przedszkola do opracowania i opublikowania jednolitego tekstu 

procedury, z uwzględnieniem dotychczasowych zmian 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia. 

 


