ZARZĄDZENIE NR 11 /2020
z dnia 6.05.2020 r.
dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie
w sprawie wprowadzenia warunków i procedur zapewniających bezpieczeństwo sanitarne
dzieciom i pracownikom
przedszkola podczas pandemii Covid 19
Na podstawie:

 Rozporządzenie MEN z dnia 29.04.2020 r. poz.780 zmieniające rozporządzenie w sprawie
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 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 2020 r., poz. 322, 374 i 567)
 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 Komunikat Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS–CoV-2 z dnia 4.05.2020r.

§1
I. Wprowadza się warunki organizowania opieki przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 4
w Złotowie w okresie pandemii Covid 19.
II. Wprowadza się procedury obowiązujące podczas pandemii Covid 19:
1. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
2. Procedura pracy personelu przedszkolnego z dziećmi .
3. Procedura funkcjonowania sal przedszkolnych i łazienek dzieci .
4. Procedura postępowania w szatni dzieci.
5. Procedura postępowania w Izolatce.
6. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID-19 u dziecka lub personelu przedszkola.
7. Procedura korzystania z placu zabaw.
8. Procedura działań personelu pomocniczego.
9. Procedura postępowania pracowników kuchni.

III. Treść w/w procedur stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia
IV. Wymagane dokumenty( załączniki 2,3,4,5).
§2
Pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z warunkami i procedurami oraz
ścisłego ich przestrzegania.
§3
Zapoznać rodziców z warunkami i procedurami poprzez umieszczenie ich na stronie
internetowej przedszkola.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie 06.05.2020r.
Jowita Bednarska
dyrektor przedszkola

Zarządzenie Nr 12/2020
Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie
z dnia 08.05.2020r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 6,
oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780)

oraz na podstawie komunikatu Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 4 maja 2020r.
w sprawie funkcjonowania przedszkoli, żłobków, dziennych opiekunek w czasie pandemii
za zgodą organu prowadzącego
zarządzam, co następuje:
§1.
1. Zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w
Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie w okresie od dnia 8 maja 2020 r. do dnia 15
maja 2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania
Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
§2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Publicznego Przedszkola nr 4 w
Złotowie.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Jowita Bednarska
dyrektor przedszkola

ZARZĄDZENIE NR 15 /2020
z dnia 26.08.2020 r.
dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie
w sprawie wprowadzenia warunków i procedur zapewniających bezpieczeństwo
sanitarne dzieciom i pracownikom
przedszkola podczas pandemii Covid 19
Na podstawie:
rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19
rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19
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, 567 i 1337)

wytycznych przeciwepidemiczne 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.
§1
Od 6 maja do 31 sierpnia 2020 r. przedszkole prowadzi działalność w warunkach reżimu
sanitarnego COVID-19 w oparciu o Wytyczne_GIS_i_MZ oraz na zasadach przyjętych
zarządzeniem dyrektora przedszkola z dnia 6 maja 2020 r.
§2
W związku z organizacją roku szkolnego 2020 r. Dyrektor P. Przedszkola nr 4 wprowadza
zmiany w Procedurze bezpieczeństwa w P. Przedszkolu nr 4.
§3
I. Postanowienia ogólne:
1. W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.
2. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z procedurą
z dnia 6 maja 2020r. oraz z obecna procedurą.
3. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. Dzieciom zapewniona jest opieka w godzinach pracy oddziału.
5. Każda osoba wchodząca do placówki zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa,
dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu głównym lub założenia rękawiczek
jednorazowych.
6. Rodzice są objęci zakazem wstępu do budynku.
7. Po odebraniu/ przyprowadzeniu dziecka Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego
opuszczenia terenu przedszkola.
8. Do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci oraz osoby z objawami chorobowymi
wskazującymi infekcję. Po wejściu do budynku dzieciom mierzona jest temperatury ciała.
9. W przedszkolu dzieci nie korzystają z maseczek.
10. Od godziny 8.30 drzwi wejściowe do budynku zostają zamykane.
11. Każda osoba przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do wzmożonej
profilaktyki zdrowotnej.

II. Wprowadza się procedury obowiązujące podczas pandemii Covid 19:
1.Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID-19 u dziecka lub personelu przedszkola.
2. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
3. Procedura szybkiej komunikacji z rodzicami.
4. Procedura organizowania bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu .
III. Treść w/w procedur stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia
IV. Wymagane dokumenty ( załączniki).

§4
Pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z warunkami i
procedurami oraz ścisłego ich przestrzegania.
§5
Rodzice są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania procedur umieszczonych na
stronie internetowej przedszkola.
Zarządzenie wchodzi w życie 1.09.2020r.
Jowita Bednarska
dyrektor przedszkola

ZARZĄDZENIE NR 15 /2020
z dnia 26.08.2020 r.
dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie
w sprawie wprowadzenia warunków i procedur zapewniających bezpieczeństwo
sanitarne dzieciom i pracownikom
przedszkola podczas pandemii Covid 19
Na podstawie:
rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19
rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19
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, 567 i 1337)

wytycznych przeciwepidemiczne 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.
§1
Od 6 maja do 31 sierpnia 2020 r. przedszkole prowadzi działalność w warunkach reżimu
sanitarnego COVID-19 w oparciu o Wytyczne_GIS_i_MZ oraz na zasadach przyjętych
zarządzeniem dyrektora przedszkola z dnia 6 maja 2020 r.
§2
W związku z organizacją roku szkolnego 2020 r. Dyrektor P. Przedszkola nr 4 wprowadza
zmiany w Procedurze bezpieczeństwa w P. Przedszkolu nr 4.
§3
I. Postanowienia ogólne:
1. W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.
2. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z procedurą
z dnia 6 maja 2020r. oraz z obecna procedurą.
3. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
4. Dzieciom zapewniona jest opieka w godzinach pracy oddziału.

5. Każda osoba wchodząca do placówki zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa,
dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu głównym lub założenia rękawiczek
jednorazowych.
6. Rodzice są objęci zakazem wstępu do budynku.
7. Po odebraniu/ przyprowadzeniu dziecka Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego
opuszczenia terenu przedszkola.
8. Do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci oraz osoby z objawami chorobowymi
wskazującymi infekcję. Po wejściu do budynku dzieciom mierzona jest temperatury ciała.
9. W przedszkolu dzieci nie korzystają z maseczek.
10. Od godziny 8.30 drzwi wejściowe do budynku zostają zamykane.
11. Każda osoba przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do wzmożonej
profilaktyki zdrowotnej.

II. Wprowadza się procedury obowiązujące podczas pandemii Covid 19:
1.Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID-19 u dziecka lub personelu przedszkola.
2. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
3. Procedura szybkiej komunikacji z rodzicami.
4. Procedura organizowania bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu .
III. Treść w/w procedur stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia
IV. Wymagane dokumenty ( załączniki).
§4
Pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z warunkami i
procedurami oraz ścisłego ich przestrzegania.
§5
Rodzice są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania procedur umieszczonych na
stronie internetowej przedszkola.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie 1.09.2020r.
Jowita Bednarska

ZARZĄDZENIE NR 16 /2020
z dnia 12.10.2020 r.
dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie
w sprawie wprowadzenia warunków i procedur zapewniających bezpieczeństwo
sanitarne dzieciom i pracownikom
przedszkola podczas pandemii Covid 19
Na podstawie:
rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19
rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19
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, 567 i 1337)
wytycznych przeciwepidemiczne 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.
Zalecenia MEN dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie
czerwonej/żółtej z dnia 12.10.2020r.

§1
Od 6 maja do 31 sierpnia 2020 r. przedszkole prowadzi działalność w warunkach reżimu
sanitarnego COVID-19 w oparciu o Wytyczne_GIS_i_MZ oraz na zasadach przyjętych
zarządzeniem dyrektora przedszkola z dnia 6 maja 2020 r.
§2
W związku z organizacją roku szkolnego 2020 r. Dyrektor P. Przedszkola nr 4 wprowadza
zmiany w Procedurze bezpieczeństwa w P. Przedszkolu nr 4.
§3
I. Postanowienia ogólne:
1. W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.

2. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z procedurą
z dnia 6 maja 2020r., zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 15/2020 z dnia 26.08.2020
oraz z obecną zmianą.
3. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
4. Dzieciom zapewniona jest opieka w godzinach pracy przedszkola.
5. Każda osoba wchodząca do placówki zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa,
dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu głównym lub założenia rękawiczek
jednorazowych.
6. Klienci w tym Rodzice są objęci zakazem wstępu do budynku.
7. Po odebraniu/ przyprowadzeniu dziecka Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego
opuszczenia terenu przedszkola.
8. Do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci oraz osoby z objawami chorobowymi
wskazującymi infekcję.
9. Po wejściu do budynku pracownicy mierzą temperaturę ciała.
10. W miejscach wspólnych: korytarz, szatnia- obowiązuje pracowników przedszkola
zasłanianie ust i nosa.
11. Każda osoba przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do wzmożonej
profilaktyki zdrowotnej.

II. Obowiązują procedury podczas pandemii Covid 19:
1.Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID-19 u dziecka lub personelu przedszkola.
2. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
3. Procedura szybkiej komunikacji z rodzicami.
4. Procedura organizowania bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu .

§4
Pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z warunkami i
procedurami oraz ścisłego ich przestrzegania.
§5

Rodzice są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania procedur umieszczonych na
stronie internetowej przedszkola.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie 12.10.2020r.
Jowita Bednarska
dyrektor przedszkola

ZARZĄDZENIE NR 16 /2020
z dnia 12.10.2020 r.
dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie
w sprawie wprowadzenia warunków i procedur zapewniających bezpieczeństwo
sanitarne dzieciom i pracownikom
przedszkola podczas pandemii Covid 19
Na podstawie:
rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19
rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19
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, 567 i 1337)
wytycznych przeciwepidemiczne 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.
Zalecenia MEN dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie
czerwonej/żółtej z dnia 12.10.2020r.

§1
Od 6 maja do 31 sierpnia 2020 r. przedszkole prowadzi działalność w warunkach reżimu
sanitarnego COVID-19 w oparciu o Wytyczne_GIS_i_MZ oraz na zasadach przyjętych
zarządzeniem dyrektora przedszkola z dnia 6 maja 2020 r.
§2
W związku z organizacją roku szkolnego 2020 r. Dyrektor P. Przedszkola nr 4 wprowadza
zmiany w Procedurze bezpieczeństwa w P. Przedszkolu nr 4.
§3
I. Postanowienia ogólne:
1. W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.

