
Zarządzenie 
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku

z dnia 03.07.2020 r.

w  sprawie  zmiany  zarządzenia  z  dnia  15.05.2020  w  związku  ze  zmianą   „Procedur
bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii” 

Działając na podstawie:
 wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020

roku dla  przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych  w szkole podstawowej i  innych  form
wychowania  przedszkolnego  oraz  instytucji  opieki  nad  dziećmi  w  wieku  do  lat  3,
wydanych  na  podstawie  art.  8a  ust.  5  pkt  2  ustawy  z  dnia  14  marca  1985  roku  o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych
form wychowania przedszkolnego,

 wytycznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego,  Ministra  Zdrowia  i  Ministra  Edukacji
Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna,

 wytycznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego,  Ministra  Zdrowia  i  Ministra  Edukacji
Narodowej dla szkół w zakresie konsultacji,

 rekomendacji  dotyczących  organizacji  zajęć  rewalidacyjnych,  rewalidacyjno-
wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

zarządzam, co następuje:

§ 1.
W punkcie "Zasady organizacji i opieki w przedszkolu"  wprowadza się zmianę:

W grupie  przedszkolnej  może  przebywać  maksymalnie  25  dzieci.  Powierzchnia  każdego
pomieszczenia  przeznaczonego   na  zbiorowy pobyt  od  3  do  5  dzieci  poinna  wynosić  co
najmniej  16  m2;  w  przypadku  liczby  dzieci  większej  niż  5  powierzchnia  ulega
odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a)      Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2m2, jeżeli czas
pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie;

b)      Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli
czas  pobytu  dziecka  przekracza  5  godzin  dziennie  lub  jest  zapewniane  leżakowanie.

Do grupy przydzieleni są w miarę możliwości organizacyjnych ci sami opiekunowie.

W punkcie „Zasady organizacji opieki w szkole” wprowadza się zmianę: 

W grupie może przebywać do 25 uczniów.

§ 2.



Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje dyrektor.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rybnik, 03.07.2020 r.                                                       …………………………………
                                                                                                          (podpis dyrektora)


