
Zarządzenie nr 9/2020 

Dyrektora Przedszkola nr 158 w Warszawie 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w „Zasadach funkcjonowania Przedszkola nr 158  

w Warszawie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem 

zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19 lub zachorowaniem na COVID-19” 

 

Na podstawie „Wytycznych przeciwepidemicznych 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” oraz na 

podstawie innych obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie zapobiegania chorobom 

zakaźnym i w zakresie oświaty, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Zmieniam z dniem 1 września 2020 r. obowiązujące w przedszkolu „Zasady funkcjonowania 

Przedszkola nr 158 w Warszawie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku  

z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19 lub zachorowaniem na COVID-19”,  

w następujący sposób: 

1) § 1. ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

„Zasady funkcjonowania Przedszkola nr 158 w Warszawie w okresie zagrożenia 

zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19 lub zachorowaniem na COVID-19”, zwane 

dalej „zasadami”, obowiązują od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania stanu 

epidemii przez organy nadrzędne.” 

 

2) § 2. otrzymuje brzmienie: 

„1. Od 1 września 2020 r., w okresie ogłoszonej epidemii COVID-19, przedszkole 

pracuje w godzinach od 6.45 do 17.15. 

2. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 25,  przy 

czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być 

mniejsza niż 1,5 m2 na 1 dziecko i opiekuna.” 

 

3) § 5. ust. 3 pkt 7-9) otrzymują brzmienie: 

„7) ustawiają leżaki i materace do odpoczynku z zachowaniem co najmniej 1 m 

odległości od siebie;  

            8) przestrzegają zasady, że każde dziecko ma swój leżak lub materac;  

            9) zachowują zasady oddzielnego przechowywania materacy i pościeli tak, by nie     

            stykały się ze sobą;”  

 

4) w § 5. ust. 4 dodaje się pkt 9) w brzmieniu: 

„dezynfekuje dwukrotnie w ciągu dnia – o godz. 12.00 i po zamknięciu przedszkola –  

urządzenia rekreacyjne na placu zabaw, z których korzystały dzieci.” 

 

 



5)  § 5. ust. 5 pkt 11) otrzymuje brzmienie: 

„sprawdzają czy  leżaki lub materace do odpoczynku ustawione są w odstępach co 

najmniej 1 m od siebie;”  

 

6) § 6. ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Rodzic w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, składa pisemne 

oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami funkcjonowania przedszkola w czasie 

epidemii i obowiązującymi procedurami postępowania. Wyraża zgodę na pomiar 

temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym oraz podaje numer telefonu do 

szybkiego kontaktu.” 

 

7) w § 6. ust. 12 i 13 otrzymują brzmienie: 

„12. Rodzic wchodzi z dzieckiem do szatni i przebiera je, zachowując odległość 1,5 m 

od innych rodziców i dzieci. 

13. Wyznaczony pracownik przejmuje przebrane dziecko i odprowadza do 

właściwej grupy. Rodzic pozostaje chwilę w wyznaczonej dla niego strefie a następnie 

opuszcza przedszkole.” 

 

8) § 6. ust. 19 otrzymuje brzmienie: 

     „Wyznaczony pracownik udaje się po dziecko, przyprowadza je i przekazuje osobie    

     odbierającej, w wyznaczonej do tego strefie.” 

 

9) w § 8. ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

       „1. Przedszkole organizuje wyjścia poza teren przedszkola wyłącznie w formie spaceru    

       wokół terenu przedszkola lub wyjścia na teren przylegającego boiska rekreacyjnego.  

       2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwala, dzieci korzystają z przedszkolnego    

       placu zabaw, przy czym dzieci mogą korzystać jedynie z urządzeń aktualnie    

       dopuszczonych do użytkowania, które są systematycznie dezynfekowane. Sprzęty  

       wyłączone z użytkowania pozostają otaśmowane.”  

 

§ 2. 

Zmiany „Zasad funkcjonowania Przedszkola nr 158 w Warszawie w okresie ogłoszonego stanu 

epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19 lub 

zachorowaniem na COVID-19”, podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola  

i zostają udostępnione do wglądu w sekretariacie placówki. 

 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Przedszkola nr 158  

w Warszawie, oraz rodzicom i opiekunom prawnym dzieci uczęszczających do przedszkola. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 


