
Zarządzenie nr 19/08/27/2020 

Dyrektora Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały 

w Grodzisku Wielkopolskim 

 z dnia 27.08.2020 r. 

w sprawie: funkcjonowania Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku 

Wielkopolskim  w okresie obowiązywania stanu epidemii wywołanej COVID-19                             

od 1 września 2020r. 

Na podstawie art. 68 ust.1 pkt 1 i 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

( Dz. U. z 2020r. poz 910 ze zm.) zarządzam  co następuje 

§1 

Określa się zasady funkcjonowania Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały                                

w Grodzisku Wielkopolskim w  związku  jego otwarciem, w okresie obowiązywania : 

 

1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 

568, 695), zwanym dalej „okresem epidemii”; 

2) wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych                         

25 sierpnia  2020 r.  na podstawie art. 8 ustawy  z dnia  z dnia 14 marca 1985 r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 

567), zwanych dalej „wytycznymi”; 

3) wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej            i 

innych form wychowania przedszkolnego opublikowanych na stronie internetowej 

urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej. 

§2 

1.W okresie epidemii organizuje się w Przedszkolu Gminnym im. Krasnala Hałabały                               

w Grodzisku Wielkopolskim   zajęcia wychowawczo- opiekuńcze dla  410 dzieci w 18 

wyznaczonych  salach. 

2.Dzieci przypisane do danej grupy przedszkolnej, przez cały czas  pobytu w przedszkolu 

przebywają w wyznaczonej stałej sali zajęć, korzystają z jednej wyznaczonej łazienki                          

a zajęcia prowadzą wyłącznie wyznaczeni dla  danej grupy nauczyciele wychowania 

przedszkolnego. 



3. W przedszkolu obowiązuje rozkład dnia przedszkola. 

4.  Wychowawcy oddziału dostosują szczegółowy rozkład dnia przedszkola , w taki sposób, by 

grupy nie spotykały się w tym samym czasie w  holu przedszkola i na placu zabaw. 

5.Zajęcia przedszkolne realizowane są wyłącznie na terenie przedszkola w sali wyznaczonej 

dla danej grupy przedszkolnej i na placu zabaw należącym do przedszkola. 

 

§3 

1.Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, 

należy kierować do sekretariatu przedszkola w formie elektronicznej na adres 

przedszkolegminne@wp.pl  lub kontaktować się  telefonicznie  pod numerem                               61 

227 12 32. 

2.Organ kolegialny przedszkola - Rada Rodziców może podejmować działania w ramach 

swoich kompetencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Działania 

podejmowane przez Radę Rodziców w okresie epidemii są dokumentowane w formie  

papierowej a głosowania odbywają się w trybie obiegowym. 

3.Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 

elektronicznej: e-mail: przedszkolegminne@wp.pl, komunikatora iprzedszkole lub  

telefonicznie   pod numerami  61 227 12 32. 

 

§4 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, 

w trakcie prowadzonych zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  oraz 

wskazanie  zasad postępowania w przypadku podejrzenia  zakażenia określa  Procedura  

organizacji  i bezpiecznego funkcjonowania  przedszkola w okresie obowiązywania stanu 

epidemii wywołanej COVID -19 stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 16/08/26/2020 

Dyrektora Przedszkola Gminnego  im. Krasnala Hałabały  w Grodzisku Wielkopolskim                          

z dnia 26.08.2020 r. w sprawie: wprowadzenia procedur dotyczących organizacji                                           

i bezpiecznego funkcjonowania Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku 

Wielkopolskim w okresie obowiązywania stanu epidemii wywołanej COVID-19 od 1.09.2020r. 

2.W holu głównym i salach dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo 

Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów 

zakażenia, a także numery telefonów instytucji, z którymi należy się kontaktować. 
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3.Wszyscy pracownicy przechodzą instruktaż postępowania w przypadku podejrzenia 

zakażeniem COVID-19. 

4.Wyznacza się  pomieszczenie tzw. „ izolatkę”-  gabinet dyrektora- przedszkole Chopina, zaplecze do 

zajęć z ppp – przedszkole 27 Stycznia 2, osiedle Wojska Polskiego16, Słocin 47, w której  będzie 

przebywała odizolowana osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, wyposażono w 

środki do dezynfekcji oraz  środki ochrony osobistej(maseczki, przyłbice, rękawice, fartuchy) 

5. Codziennie prowadzona jest  ewidencja osób, które przebywały w  przedszkolu danego dnia 

załącznik nr 1 do zarządzenia 

6. Wyposażenie sal zajęć przedszkolnych dostosowane jest do wytycznych, a dzieci mają na 

stałe przydzielone  sale, miejsca przy stolikach. 

7. W toaletach dla dzieci i personelu wiszą plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.                    

8. Dzieci korzystają z jednorazowych ręczników papierowych i jednorazowych chusteczek do 

nosa. 

9. Nauczyciele  wyposażeni są w przyłbice i płyn dezynfekujący. 

10. Pracownicy obsługi wyznaczeni do pracy z dziećmi wyposażeni są w przyłbice/maseczki, 

płyn dezynfekujący a osoba , która odbiera dziecko od rodzica i  przyprowadza do rodzica                  

w fartuch ochronny. 

11.Nauczyciele i pracownicy pracujący z dziećmi  zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad 

zachowaniem wytycznych odnoszących się do pracy z dziećmi, w tym w szczególności 

wietrzenia sal zajęć, dezynfekowania toalet i wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez 

dzieci bezpiecznymi środkami odkażającymi - załącznik nr 2 do zarządzenia 

12.Przed i po spożywaniu posiłków stoły i krzesła są wycierane bezpiecznymi środkami 

odkażającymi. 

13. Z placu zabaw dzieci korzystają rotacyjnie, a po każdej grupie sprzęt jest dezynfekowany 

załącznik nr 3 do zarządzenia. 

14. Po zakończeniu zajęć przedszkolnych pomieszczenia, z których  korzystają dzieci sprzątają 

i dezynfekują  wyznaczeni pracownicy, zgodnie z listą czynności ustaloną                        w 

załączniku nr 2 do zarządzenia. 

16. Przyprowadzanie i odbiór dzieci reguluje Procedura  organizacji  i bezpiecznego 

funkcjonowania  przedszkola w okresie obowiązywania stanu epidemii wywołanej COVID-19- 

§ 6 Przyprowadzanie i odbiór dzieci oraz harmonogram przyprowadzania i odbioru- załącznik 

nr 4 do zarządzenia. 



17.W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika przedszkola  i dziecka 

obowiązują działania zgodnie z Procedurą   organizacji  i bezpiecznego funkcjonowania 

przedszkola w okresie obowiązywania stanu epidemii wywołanej COVID-19- § 9 

Postępowanie w przypadku  zakażenia lub zachorowania na COVID-19 

18.W przypadku stwierdzenia zakażenia  COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie 

przedszkola zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym. 

19.   W momencie objęcia  Grodziska Wielkopolskiego strefą żółtą lub czerwoną obowiązują 

ogólne  zasady wprowadzone przez GIS. 

§5 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń  Przedszkola Gminnego 

im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim. 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.09.2020r. 
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