
Zarządzenie Nr 10/2020 

Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej 

z dnia 3 lipca 2020 r.  

 

 w sprawie zmian w PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCEJ NA 

TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZADOWGO W PORĘBIE WIELKIEJ W 

ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM 

COVID-19 

Na podstawie Wytycznych przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia       

2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 

form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

wydane 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) 

 

zarządzam co następuje:  
§1. 

W Procedurze Bezpiecznego Funkcjonowania PS w Porębie Wielkiej w związku                                      

z rozprzestrzenianiem się COVID-19 ( załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 7/2020          

z dnia 08.05.2020 r.) pkt. 2 w Rozdziale IV otrzymuje brzmienie:  (wprowadza się 

zmiany): 

Biorąc pod uwagę  wytyczne GIS: 

 „W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. Liczba dzieci w 

grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie 

więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych. Powierzchnia 

każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 

dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci 

większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na 

każde kolejne dziecko, z tym że: 

a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co 

najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin 

dziennie, 

b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko  wynosi co 

najmniej 2,5 m2 , jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin 

dziennie lub jest zapewnione leżakowanie   

 Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, 

zbiorowego żywienia, pomocniczych ( ciągów komunikacji 

wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, 

higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy 

sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej 

powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza 

się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się 

znajdujących.  

 

 



pkt. 9 w Rozdziale VIII otrzymuje brzmienie:  (wprowadza się zmiany): 

„Nie organizują wyjść poza teren placówki za wyjątkiem spacerów, zabaw na 

przyprzedszkolnym placu zabaw, zabaw na ogólnodostępnym placu zabaw pod warunkiem 

dezynfekcji urządzeń na nim się znajdujących.” 

§2. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Przedszkola Samorządowego   w Porębie 

Wielkiej.  

 

§3. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 


