
Gmina Biskupice 

Gmina Biskupice posiada dwa przedszkola samorządowe oraz oddziały przedszkolne 

zorganizowane w sześciu szkołach podstawowych. Przedszkole Samorządowe w Biskupicach 

to dwuoddziałowe a Przedszkole Samorządowe w Trąbkach to trzy oddziałowe przedszkole.  

Warunki lokalowe przedszkoli samorządowych Gminy Biskupice na obecną chwilę 

uniemożliwiają zmianę organizacji w zakresie spełniania wymogów MEN i Głównego 

Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli i żłobków. Dotyczy to m.in. zaleceń w zakresie liczby 

dzieci w grupie, która nie powinna liczyć więcej niż 12 lub maksymalnie 14 osób. Minimalna 

przestrzeń do zabawy w przedszkolu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego 

opiekuna. Zachowanie zalecanego dystansu i zalecenie niemieszania się grup jest bardzo trudne 

do wyegzekwowania w szatniach i łazience (przedszkola posiadają jedną łazienkę dla 

wszystkich oddziałów). Szatnie ze względu na metraż również nie spełniają wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego. Wietrzenie sal, które zalecane jest  co godzinę wiąże się z 

przemieszczeniem grupy dzieci do innego pomieszczenia. Niemożliwe są do spełnienia kwestie 

dotyczące wydawania posiłków. Konieczność wyznaczenia oddzielnego pomieszczenia na 

izolatkę dla dzieci oraz pracowników oznacza wyłączenie jednej sali zabaw. Paradoksalnie 

mimo zmniejszonej liczby dzieci w oddziałach nie mamy wystarczającej ilości sal, nauczycieli  

i obsługi aby wywiązać się z ww. zaleceń GIS. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że 

dostosowując sale do wymogów, należy usunąć większość zabawek z pomieszczeń, ponieważ 

nie nadają się one do codziennej dezynfekcji. Należałoby usunąć dywany, których nie da się 

dezynfekować. Dezynfekcja sanitariatów powinna być przeprowadzana przed skorzystaniem i 

po użyciu przez każde kolejne dziecko. Są także dzieci, które nie są samodzielne w korzystaniu 

z toalety. Często niektóre z nich wymagają również pomocy przy właściwym umyciu rąk, 

ubieraniu się, spożywaniu posiłków oraz wielu innych czynności dnia codziennego. Nie jest 

wyjaśnione jak w takiej sytuacji nauczyciel ma zachować dystans w stosunku do dziecka. 

Należy mieć na uwadze, że nie ma praktycznej możliwości, aby dzieci cały czas pamiętały o 

stosowaniu podstawowych zasad higieny, do której należy: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

zasłanianie twarzy podczas kichania czy kasłania. 

W przedszkolach znajduje się mnóstwo pomocy dydaktycznych typu książki, układanki, 

puzzle, kredki albo kartki papieru, które są podstawą przeprowadzania zajęć z dziećmi i nie ma 

możliwości ich bieżącej dezynfekcji. Jeżeli usuniemy w całości ciekawe i kolorowe 

wyposażenie sal przedszkolnych to wywołamy u dzieci traumę przedszkolną. 

Po rozmowach z nauczycielami przedszkoli wiemy, że zapewnienie dystansu pomiędzy 

kilkuletnimi dziećmi podczas 10 godzin otwarcia przedszkola jest nieosiągalne. Wiele 

wytycznych GIS dotyczących środków ochrony osobistej jest praktyce trudne do zastosowania 

w codziennej pracy z małym dzieckiem. 

Kolejny problem dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które 

są nadal zgodnie z rozporządzeniem zamknięte. W szkołach mamy jeszcze mniej personelu 

pomocniczego i jeszcze trudniej jest zorganizować bezpieczne przebywanie tam dzieci i 

nauczycieli. 

W związku z powyższym Gmina Biskupce jako organ prowadzący dla dwóch 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w sześciu szkołach podstawowych, 

informuje rodziców, że nie ma możliwości,  na chwilę obecną, organizacji pracy i opieki nad 



dziećmi tak, aby było w nich bezpiecznie zarówno dla dzieci oraz przyprowadzających ich 

rodziców i dziadków, jak i nauczycieli i personelu. 

W obecnej sytuacji Gmina jako organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami 

placówek, zleciła opracowanie koniecznych procedur i podjęcie czynności umożliwiających 

przygotowanie obiektów oświatowych do bezpiecznego otwarcia w późniejszym terminie. 

 

 


