
 

 

Zarządzenie  Nr 15/2021/22 

Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie 

z dnia  15.03.2022r. 

w sprawie:  wprowadzenia Aneksu nr 2 do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa  

                    w związku z wystąpieniem COVID-19 

 Na podstawie: 
-art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),  
-rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2020 
r. poz. 1604 ze zm.,)  
-Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 (VI aktualizacja – 11 marca 2022 r.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się Aneks nr 2 do „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z 
wystąpieniem COVID-19” w Przedszkolu Samorządowym w Sędziszowie, który stanowi  
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zobowiązuję wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców do zapoznania się z 
uszczegółowionym  Aneksem nr 2 do  Procedur  wymienionych  w §1 oraz ich bezwzględnego 
przestrzegania i stosowania. 

§ 3. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                  

..………..…..…………………… 

                                                                                                    (podpis dyrektora przedszkola) 

   

 
 

 
 

https://www.gov.pl/attachment/0f42e7ad-757b-4367-8f58-d99a099d1586
https://www.gov.pl/attachment/0f42e7ad-757b-4367-8f58-d99a099d1586
https://www.gov.pl/attachment/0f42e7ad-757b-4367-8f58-d99a099d1586


 

Załącznik nr 1  
do zarządzenia  nr 15/2021/22 

Dyrektora Przedszkola Samorządowego 
w Sędziszowie 

z  dn 15.03.2022r. 
 

ANEKS NR 2 

DO 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

 W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W SĘDZISZOWIE 
 W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PLACÓWKI DLA DZIECI 

W OKRESIE EPIDEMIOLOGICZNYM 
ZWIĄZANYM Z COVID-19 

 

§ 1. 
 
Wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) § 2 Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 
 
ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za 
zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków 
ostrożności (min. maseczka, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa). Należy ograniczyć dzienną 
liczbę rodziców/ opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego 
minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu od osób trzecich. 
 
§ 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 
1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym 
należy przestrzegać środków ostrożności (min. maseczka, dezynfekcja rąk). 
 
§ 2 ust. 7: 
Jeśli pracownik podmiotu zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy 
odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 
2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego 
odebrania dziecka z podmiotu. 
 

2) § 3  Organizacja opieki 
 
ust. 8 otrzymuje brzmienie : 
Rekomenduje się zachowanie dystansu przez rodziców i opiekunów 
przyprowadzających/odbierających dzieci do/z podmiotu w odniesieniu do pracowników 
podmiotu, jak i innych dzieci i ich rodziców. 
 

3) § 7  Zdrowie pracowników, postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika 
przedszkola 
 
ust.11  pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
Pracownicy/obsługa podmiotu, którzy podejrzewają u siebie COVID-19 nie powinni przychodzić 
do pracy, powinni pozostać w domu i zapisać się na test przez stronę rządową lub wykonać go 
w aptece. 

 

https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa
https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-zrobic-test-na-koronawirusa-w-aptece.

