ZARZĄDZENIE NR 18/2020
dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach
z dnia 05.06.2020 r.
w sprawie: wprowadzenia z m i a n do „Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu
Miejskim Nr 13 w Pabianicach w okresie pandemii COVID-19”.
Na podstawie: art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z
2019 r. poz. 1148 t.j. z późniejszymi zmianami); wytycznych Ministra Edukacji Narodowej,
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydanych związku z
decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form
wychowania przedszkolnego i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego …., wydanych na podstawie art. 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 i
567) o r a z Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4
czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego …. wydanych na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019, poz. 59, oraz 2020 r. poz. 322,
374 i 567) – druga aktualizacja

zarządza się, co następuje:
§1
1. Z dniem 5.06.2020 r. wprowadza się zmiany do Procedury bezpieczeństwa w
Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Pabianicach w okresie pandemii COVID-19.
2. Zmiany określone zostały w Aneksie Nr 1 do Procedury i stanowią załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§2
Podanie do wiadomości i stosowania pracownikom Przedszkola oraz rodzicom
wychowanków Przedszkola następuje poprzez zamieszczenie treści zarządzenia i Aneksu Nr
1 do procedury bezpieczeństwa w siedzibie placówki oraz na stronie internetowej PM 13.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Elżbieta Kmieć
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 13
w Pabianicach

Z a ł ą c z n i k do
Zarządzenia Nr 19/2020 Dyrektora PM 13
z dnia 05.06.2020 r.

ANEKS

NR 1

do Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu miejskim nr 13 w Pabianicach w okresie
pandemii covid-19, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 12A/2020 dyrektora PM 13 z dnia
05.05.2020 r.
Podstawa wprowadzenia zmian: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego …. wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019, poz. 59, oraz 2020 r. poz. 322, 374 i 567) – druga
aktualizacja

Z dniem 05.06.2020 r. w Procedurze bezpieczeństwa wprowadza się następujące zmiany:
W
rozdziale:
ZASADY
ORGANIZACYJNE
I
punkty 3., 4., 13., 15., 19., 20. o t r z y m u j ą b r z m i e n i e:

ZASADY

BHP

3. Grupa dzieci przebywa w swojej sali zabaw, za wyjątkiem wczesnych godzin porannych i
popołudniowych podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci, przy czym limit dzieci w
grupie połączonej wynosi maksymalnie 16 -na każde dziecko/opiekuna musi przypadać 3
m2, za zgodą organu prowadzącego limit dzieci wynosi 18.
4. Przedszkole uruchamia taką liczbę grup oraz przyjmuje taką liczbę dzieci, jaką liczbą
nauczycieli / pomocy nauczyciela i powierzchnią poszczególnych sal dysponuje dyrektor, aby
zapewnić właściwe warunki.
13. W przedszkolu w zależności od decyzji organizacyjnych dyrektora lub możliwości
kadrowych w wyznaczonej strefie dokonywany jest pomiar temperatury termometrem
bezdotykowym zarówno rodzicom, dzieciom jak i pracownikom Przedszkola – temperatura
powyżej 36,9 stopni dyskwalifikuje do przyjęcia dziecka pod opiekę Przedszkola, rodzica nie
wpuszcza się na teren Przedszkola, w przypadku pracownika nie dopuszcza się na stanowisko
pracy.
19. Zabawy organizowane na przedszkolnym placu zabaw muszą spełniać rygor sanitarny –
dezynfekcja urządzeń stałych przed i po zabawie – nie udostępnia się dzieciom ruchomego
sprzętu rekreacyjnego.
20. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu
wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na przedszkolnym placu zabaw.
Do
rozdziału
ZASADY
ORGANIZACYJNE
I
ZASADY
BHP
dodaje się punkt 29. w następującym brzmieniu:
29. Organizacja pobytu dzieci w PM13 od 08.06.2020 r. do 31.08.2020 r. przedstawia się
następująco:
1) Do dnia 30.06.2020 r. posiłki dzieci otrzymują w salach zabaw.
2) Od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. dzieci przebywają w następujących salach:
 gr. Krasnoludków s. 14
 gr. Biedronek s. 9




3)





4)
5)

gr. Żabek s. 2
gr.Jeżyków s. 30
gr. Muchomorów s. 41
Od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r. dzieci przebywają w następujących salach:
gr. Motylków s. 10
gr. Poziomek s.4
gr. Stokrotek s. 31
gr. Zajączków s. 40
gr. Niedźwiadków s.44
Posiłki dla dzieci przebywających na parterze będą wydawane w salach dla dzieci.
Posiłki dla dzieci przebywających na I piętrze będą wydawane w jadalni.
a) Posiłki będą wydawane w następujących godzinach:
Śniadanie: 830
Obiad: 1130
Podwieczorek: 1420
b) jednocześnie w jadalni może przebywać 40 osób (dzieci oraz personel
przedszkola).
c) Przy jednym stole może zasiadać 6 dzieci naprzemiennie z dwóch stron stołu.
d) Jadalnia jest dezynfekowana oraz wietrzona po każdym posiłku.
e) Jeżeli liczba dzieci obecnych oraz opiekunów podczas organizacji posiłków
przekroczy limit ustalony w podpunkcie b), do jadalni wchodzi wyłącznie
personel niepedagogiczny
6) W jadalni nie mogą przebywać rodzice oraz inne osoby poza dziećmi i personelem
przedszkola.

Pabianice, dn. 05.06.2020 r.

Zatwierdzam do realizacji:
Elżbieta Kmieć
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 13
w Pabianicach

