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z dnia 05 czerwca ż020 r-

o zmianie zarządzenia w sPrawie wprowadzenia procedur postępowania na wypadek p odejrzenia zakażenia
wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 201 6 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. IJ.z 2019 r. poz. 7|48 zpóxn, zm,) w związku z § 4d, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 20ż0 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowaniajednostek systemu oświaty w zwiękll z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem C.VID- 19 (Dz. IJ. z 2020 r. poz. 4l0 z późn. zm.) oraz i związku z Wytycznymiprzeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czetwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów
PrzedszkolnYch w szkole Podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz ins6tucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 wydanych na podstawie alt. 8a ust. 5 pk1 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitamej (Dz.U. z2019 r. poz. 59, oraz z 20ż0 r. poz- 3ż2,374 i 567) , zarądza się, co następuje:

§1

W Zarządzsńl nt 8/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczc e z dnia 22 maja
2020 r, w sPrawie wProwadzenia procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakaźrcńa wirusem
SARS-CoV-2 wprowadza się następujące zmiarry:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

,,§ 2.1. WProwadza się ograniczenie w liczebności oddziałów. W okresie od 08 do odwołania liczba dńęci
obecnYch w gruPie w danYm dniu nie może przekraczaó 9, Ustala się maksymalna liczbę - 1 grupy, w której
realizowane jest wychowanie przedszkolne''.

2, W opmciu o ztr,adę, Że minimalna przestrzeń do wypoczyŃu, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może
bYÓ mniejsza niz 3 m2 najedno dziecko i kazdego opiekuna ustala się maksymalną liczebność dzieci w sali:
sala nr 1 (grupa II) - 9 dzieci

3, Pierwszeństwo w zaPewnieniu opieki przedszkolnej mają dzieci pracovmików systemu ochrony zdrowią
słuŻb mundurowYch, Pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realiĄący zadg1ia zwięane z
zaPobieganiem, Przeciwdziałaniem i nvalczaniem COVID- 19. W następnej kolejŃci zapewnla się opiekę
dzieciom rodziców, którzY muszą podjąó pracę zawodową. Pozostali rodzic e, którzy chcą skorzystać z
zaPewnienia oPieki Powinni ten fakt zgłosić dyrektorowi przedszkola z 3-dniowyrnwyprzedzeniem
czasow}m. DYrektor zaPewnia opiekę w miarę możliwości p rzedszkola, z zasttzezęniĆmust. 1 i 2.,,

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

,,§ 8. Zatządzenie wchodzi w życie z dniem 08,0 6.2020 t. i obowiązuje do odwołania''.

§2

Zarządzeńe wchodzi w Ęcie z dniem 08 czerwca 2020 r,


