
 

 

Aneks Nr 2 do Procedury bezpieczeństwa  

w Przedszkolu Miejskim Nr 13 im. Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

 

 

Zasady funkcjonowania placówki w okresie 

pandemii COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 Wytyczne 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) Trzecia aktualizacja 

 



Na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  

2 lipca 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 „Przedszkole funkcjonuje w godzinach 7.00-15.00.” w Zasadach ogólnych, 

otrzymuje brzmienie: „Przedszkole funkcjonuje w godzinach 6.30-16.00.”; 

b) punkt „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” w obowiązkach Dyrektora, otrzymuje brzmienie ” Do  wypoczynku,  

zabawy  i  zajęć  dla  dzieci  wyznacza  sale, których powierzchnia powinna 

wynosić co najmniej 16 m
2
, a minimalna przestrzeń nie jest mniejsza niż 2,5m

2
 na 

jedno dziecko.”; 

c) punkt „Wyznacza stałe sale przypisane na cały czas trwania sytuacji pandemii dla 

każdej grupy dzieci.” w obowiązkach Dyrektora, otrzymuje brzmienie „W miarę 

możliwości organizacyjnych wyznacza stałe sale przypisane na cały czas trwania 

sytuacji pandemii dla każdej grupy dzieci.”; 

d) punkt „Przydziela (wyznacza) do każdej grupy dziecięcej tych samych 

opiekunów.” w obowiązkach Dyrektora, otrzymuje brzmienie „W miarę 

możliwości organizacyjnych przydziela (wyznacza) do każdej grupy dziecięcej 

tych samych opiekunów.”; 

e) punkt „Ustala maksymalną liczbę dzieci do 16 w grupie” w obowiązkach 

Dyrektora, otrzymuje brzmienie „Ustala maksymalną liczbę dzieci do 25  

w grupie”. 

 

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

w Toruniu w Zasadach ogólnych dodano następujący punkt: 

a) „Podczas odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce 

rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie 

przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Liczba 

rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce 

ograniczona jest do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie 

dystansu społecznego co najmniej 2 m. 

 

Aneks Nr 2 wchodzi w życie z dniem 03 lipca 2020r. 

 

Anna Matczak 

Dyrektor 


