
                                         ANEKS NR 1 

 

DO PROCEDURY FUNKCJONOWANIA  

Przedszkola  Nr 2 im. Misia Uszatka  w Gryfinie   

W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID - 19 

 

 

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi 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, wydanymi 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) wprowadza 
się zmianę w Procedurze funkcjonowania Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka  w Gryfinie                       
w czasie trwania pandemii Covid – 19: 

 

W  § 2 Organizacja Opieki , zmianie ulega treść ustępu 2, który otrzymuje brzmienie:  
 

W grupie może przebywać do 16 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu 
prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2, minimalna przestrzeń                 
do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 m2 na jedno 
dziecko i każdego opiekuna. 

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

Aneks obowiązuje od dnia podpisania. 

 
Dyrektor Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie 

           Jolanta Krzak 

 

Gryfino, dn. 4 czerwca 2020 r. 

 

 

 

 



 

                                       ANEKS NR 2 

 

DO PROCEDURY FUNKCJONOWANIA  

Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie 

W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID - 19 

 

 

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego                      
z dnia 1 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, wydanymi 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) wprowadza 
się zmianę  w Procedurze funkcjonowania Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka  w Gryfinie                    
w czasie trwania pandemii Covid – 19: 

 

W  § 2 Organizacja Opieki , zmianie ulega treść ustępu 2, który otrzymuje brzmienie:  
 

W jednej grupie może przebywać do 25 dzieci.  

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

Aneks obowiązuje od dnia podpisania. 

 

 

 

Dyrektor Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka  w Gryfinie 

Jolanta Krzak 

 

 

Gryfino, dn. 1 lipca 2020r. 

 

 

 



 

                                                 ANEKS NR 3 

DO PROCEDURY FUNKCJONOWANIA  

Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie 

W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID - 19 

 

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego                        
z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej                  
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3, wprowadza się zmianę w Procedurze funkcjonowania Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka                    
w Gryfinie w czasie trwania pandemii Covid – 19: 

W  § 2 Organizacja Opieki, zmianie ulega: usunięcie treści ustępu 3.  
 
W  § 4 Ogólne zasady profilaktyki, zmianie ulega: ustęp 6 pkt 10 otrzymuje brzmienie:  

dziecko z temperaturą powyżej 37,5 o C nie zostanie przyjęte do przedszkola. 

 

W  § 4 Ogólne zasady profilaktyki, zostaje dopisana treść  ustępu 7 pkt 6 i otrzymuje 
brzmienie:  

rodzic po oddaniu dziecka osobie dyżurującej w korytarzu (pielęgniarce lub innej osobie 
wyznaczonej przez dyrektora) wychodzi z przedszkola wyznaczonym przez dyrektora 
wyjściem (korytarz – parter – wyjście ewakuacyjne). 

 

W  § 5 Zasady profilaktyki w sali zabaw zostaje dopisana treść ustępu 11, która otrzymuje 
brzmienie:  

W sali zabaw grupy młodszej mogą odpoczywać dzieci na materacach. Materace  
codziennie po zastosowaniu zostaną zdezynfekowane.  

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

Aneks obowiązuje od dnia podpisania. 

Dyrektor Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie 

Jolanta Krzak 

 

Gryfino, dn. 25 sierpnia 2020 r. 

 



 

                                                 ANEKS NR 4 

DO PROCEDURY FUNKCJONOWANIA  

Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie 

W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID – 19 

 

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego                           
z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej                                   
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3, wprowadza się zmianę w Procedurze funkcjonowania Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka  
w Gryfinie w czasie trwania pandemii Covid – 19: 

 

W  § 3 Zasady opieki nad dziećmi, zmianie ulega: treści ustępu 5, który otrzymuje 
brzmienie:  
 
Wyjście poza teren przedszkola oraz przyległego placu zabaw odbywać się będzie za 
zgodą dyrektora przedszkola i przy ustalonych z nauczycielkami warunkach. 

 

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

Aneks obowiązuje od dnia podpisania. 

 

Dyrektor Przedszkola Nr2 im. Misia Uszatka w Gryfinie 

Jolanta Krzak 

 

 

Gryfino, dn. 10 września 2020r. 

 

 

 

 

 

 



                                          ANEKS NR 5 

DO PROCEDURY FUNKCJONOWANIA  

Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie 

W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID – 19 

 

Na podstawie zaleceń MEN dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek                       
w strefie czerwonej/żółtej. 

Ulega zmianie treść procedury:   
 
W  § 2 Organizacja opieki - usunięcie treści ustępu: 1, 6, 8, 9, 10, 11. 
W  § 3 Zasady opieki nad dziećmi – usunięcie treści ustępu 3.   
W  § 3 Zasady opieki nad dziećmi – ustęp 5 przywraca się brzmienie:  
Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola oraz przyległego 
placu zabaw.   
W  § 4 Ogólne zasady profilaktyki – usunięcie treści ustępu 7 pkt 4.   
 
 
 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

Aneks obowiązuje od dnia podpisania. 

 

Dyrektor Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie 

Jolanta Krzak 

 

 

Gryfino, dn. 19 października 2020r. 

 

 

 

 

 



                                                ANEKS NR 6 

DO PROCEDURY FUNKCJONOWANIA  

Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie 

W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID – 19 

 

 

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego                           
z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej                                   
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3, wprowadza się zmianę w Procedurze funkcjonowania Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka  
w Gryfinie w czasie trwania pandemii Covid – 19: 

Ulega zmianie treść procedury:   
 
W  § 2 Organizacja opieki – zmianie ulega treść ustępu 1, który otrzymuje brzmienie: 

W jednej grupie może przebywać do 25 dzieci. Powierzchnia każdego pomieszczenia 

przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, powinna wynosić co najmniej 15 m2;                      

w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na 

zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, 

jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.  

zmianie ulega treść ustępu 4, który otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych, wykluczone 

jest przyjęcie dziecka do przedszkola. 

W  § 4 Ogólne zasady profilaktyki – zmianie ulega treść ustępu 2, który otrzymuje 

brzmienie: 

W przedszkolu pracować mogą tylko osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji. 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

Aneks obowiązuje od dnia podpisania. 

Dyrektor Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka  w Gryfinie 

Jolanta Krzak 

 

Gryfino, dn. 23 listopada 2020r. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


