ZARZĄDZENIE NR 12/2020
dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach
z dnia 05.05.2020 r.
w sprawie: organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w siedzibie
Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach oraz wprowadzenia
Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19.
Na podstawie: art. 68 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019.1148 ze
zmianami); ustawy 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.), ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zmianami) ; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410, 492, 595, 642 ,742 – ostatnia
zmiana z dnia 29 kwietnia 2020r. poz. 780, wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych …, wydanych na podstawie art.8a ust. 5
pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2019.poz.59
z późniejszymi zmianami) oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego wyrażonej w Zarządzeniu Nr
95/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 05.05.2020 r.i na mocy pisma Prezydenta Miasta Pabianic z dnia
04.05.2020 r. określającego kryteria i zasady przyjęć dzieci do przedszkoli miejskich w Pabianicach, w okresie
11.05.2020 – 22.05.2020.

zarządzam, co następuje:
§ 1
Od dnia 11 maja 2020 r. Przedszkole Miejskie Nr 13 w Pabianicach w godzinach swojej
pracy organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla ograniczonej liczby dzieci,
wynikającą z powierzchni poszczególnych sal zabaw oraz prowadzi wyżywienie
wychowanków.
§2
Z dniem 11 maja 2020 r. Przedszkole zawiesza zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
prowadzone przez nauczycieli i terapeutów na odległość – zdalnie.
§3
1. Z dniem 11 maja 2020 r. - do odwołania wprowadza się „Procedurę bezpieczeństwa
w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Pabianicach w okresie pandemii COVID – 19”,
która stanowi Załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Przedszkola oraz rodziców, którzy
będą korzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci.
3. Zmiany w Procedurze, wynikające z nowelizacji obowiązujących przepisów
lub innych przyczyn będą dokonywane w formie aneksów.
§4
Ustalenie czynności i zadań dla personelu niepedagogicznego, poprzedzających otwarcie
placówki określają wytyczne dyrektora stanowiące Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§5
Dyrektor Przedszkola może w okresie organizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych w
czasie
epidemii
zmieniać
doraźnie
organizację
pracy
przedszkola,
w szczególności zmiany godzin pracy nauczycieli, przypisania nauczycieli do innych
oddziałów lub czynności.
§6
1.Podanie do wiadomości i stosowania następuje poprzez udostępnienie treści niniejszego
zarządzenia na tablicy informacyjnej oraz przesłanie zarządzenia wraz z załącznikami
na adresy mailowe nauczycieli i pracowników Przedszkola.
2.Podanie do wiadomości rodzicom następuje poprzez zamieszczenie treści procedury na
stronie internetowej przedszkola.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 13
w Pabianicach

