Zarządzenie nr 13/2020
Dyrektora Przedszkola w Brzostku
z dnia 27.08.2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie
COVID-19 w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. 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
1. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola
w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć, stanowiącą załącznik nr 1 do
zarządzenia.
2. Wprowadza się wewnętrzną procedurę postępowania na wypadek podejrzenia
wystąpienia objawów choroby COVID-19, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Wprowadza się procedurę dotycząca zasad higieny, stanowiącą załącznik nr3 do
zarządzenia.
§2
Traci moc zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Przedszkola w Brzostku z dnia 14.05.2020r.
w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie
COVID-19 w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Przedszkola
Dorota Nawracaj

Zarządzenie nr 20/2020
Dyrektora Przedszkola w Brzostku
z dnia 12.10.2020 r.
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do procedury bezpieczeństwa mającej na celu
zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w przedszkolu
zajęć.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 910), w zw. 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
W procedurze bezpieczeństwa mającej na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19
wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu
zajęć, wprowadza się następujące zmiany:
1.

§ 4 otrzymuje brzmienie:

1. „Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko nie mogą wchodzić do budynku przedszkola.
2. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie
w deklaracji. Każda grupa ma swoje godziny pracy – rodzice powinni przyprowadzać
i odbierać dziecko w godzinach pracy grupy.
3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z przedszkola zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola,
rodziców i innych dzieci – 1,5 m.
4. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek oraz innych zbędnych
przedmiotów.
5. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje
odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu i rodzice zostają niezwłocznie
poinformowani o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola”.

2. W § 6 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„W przedszkolu wszyscy pracownicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.
W kontaktach interpersonalnych należy zachować dystans min. 1,5 m”.
§2
Z aneksem nr 1 zostali zapoznani wszyscy pracownicy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor Przedszkola
Dorota Nawracaj

Zarządzenie nr 19/2021
Dyrektora Przedszkola w Brzostku
z dnia 31.08.2021 r.
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2 do procedury bezpieczeństwa mającej na celu
zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w przedszkolu
zajęć.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 910), w zw. 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
W procedurze bezpieczeństwa mającej na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19
wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu
zajęć, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 otrzymuje brzmienie:
Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.
1. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko mogą wchodzić do
przestrzeni wspólnej podmiotu z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem
w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie
przestrzegać zasady zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek
jednorazowych.
2. Przestrzeń wspólna to: hol, korytarze, szatnia. Rodzice nie wchodzą do sal, w których
odbywają się zajęcia.
3. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie
w deklaracji. Każda grupa ma swoje godziny pracy – rodzice powinni przyprowadzać
i odbierać dziecko w godzinach pracy grupy.
4. Jednocześnie w budynku przedszkola może przebywać 15 rodziców z dzieckiem.
5. W przypadku większej liczby rodziców odprowadzających dziecko do przedszkola
w tym samym czasie zobowiązuje się rodziców do oczekiwania na swoją kolej przed
wejściem do budynku z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m. Przestrzegania

ograniczenia dotyczącego liczby osób przebywających jednocześnie w przestrzeni
wspólnej przedszkola pilnował będzie wyznaczony pracownik.
6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z przedszkola zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola i
innych dzieci – 1,5 m.
7. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek oraz innych zbędnych
przedmiotów.
8. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/ opiekun może za
zgodą dyrektora przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności; liczba dzienna rodziców/prawnych opiekunów jest ograniczona do minimum.
9. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje
odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu i rodzice zostają niezwłocznie
poinformowani o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
2. W §6 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci jak
i nauczycieli oraz pozostałych pracowników. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać
z takiego zabezpieczenia. W kontaktach interpersonalnych należy zachować zalecany dystans
1,5 m.”
§2
Z aneksem nr 2 zostali zapoznani wszyscy pracownicy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r.

Dyrektor Przedszkola
Dorota Nawracaj

