
 

 

Aneks Nr 1 do Procedury bezpieczeństwa  

w Przedszkolu Miejskim Nr 13 im.  

Mikołaja Kopernika  
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pandemii COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  

4 czerwca 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) Druga aktualizacja 



 

Na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  

4 czerwca 2020 r. zarządza się co następuje: 

 

1. W Procedurze bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim Nr 13 im Mikołaja Kopernika 

w Toruniu wprowadza się następujące zmiany: 

a) punkt „Ustala maksymalną liczbę dzieci do 12 w grupie” w obowiązkach 

Dyrektora, otrzymuje brzmienie: „Ustala liczbę dzieci do 16 w grupie –  

w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć 

liczbę dzieci – nie więcej niż o 2”; 

b) punkt „Do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci wyznacza sale, w których 

minimalna przestrzeń nie jest mniejsza niż 4m na jedno dziecko i każdego 

opiekuna” w obowiązkach Dyrektora, otrzymuje brzmienie ”Do wypoczynku, 

zabawy i zajęć dla dzieci wyznacza sale, w których minimalna przestrzeń nie jest 

mniejsza niż 3m
2 

na jedno dziecko i każdego opiekuna”; 

c) punkt „Nie organizuje wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku”  

w obowiązkach nauczyciela, otrzymuje brzmienie „Organizuje wyjście na 

pobliskie tereny rekreacyjne – place zabaw, gdy nie ma możliwości wyjścia na 

teren przedszkolny, po uprzednim wyczyszczeniu z użyciem detergentu lub 

zdezynfekowaniu sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp”; 

 

2. W Procedurze bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim Nr 13 im Mikołaja Kopernika 

w Toruniu w obowiązkach Dyrektora dodano następujące punkty: 

 

a) Zaleca korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu,  przy zachowaniu    

wymaganej odległości od osób trzecich, optymalnie na terenie przedszkolnym,  

a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne; 

b) W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem przedszkolnym 

zaleca korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu 

z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których 

dzieci będą miały dostęp. 

 

Aneks Nr 1 wchodzi w życie z dniem 08 czerwca 2020r. 

Anna Matczak 

Dyrektor 


