
Aneks nr 3 

do procedury bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego 

obowiązującej w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Brzegu 

Przygotowany na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego z dnia 30 kwietnia i 4 maja 2020r. oraz z dnia 02 lipca 2020(edycja trzecia) dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 wydanych 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) 

 

Na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza się zmiany w „Procedurze 

bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego obowiązującej 

w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Brzegu”  

 

 §6 punkt 2b brzmi:  

W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. Powierzchnia każdej sali 

przeznaczonej na pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16m2 

W przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia ulega 

odpowiednio zwiększeniu o co najmniej 2,5m2  na każde dziecko. 

W związku z powyższym, w zależności od powierzchni sali zajęć danej grupy, 

może w niej przebywać w tym samym czasie maksymalnie: 

 Grupa I  sala nr 20 42m2 15 dzieci 

 Grupa II  sala nr 24 37m2 13 dzieci 

 Grupa III  sala nr 27 43m2 15 dzieci 

 Grupa IV  sala nr 33 43m2 15dzieci 

 Grupa V  sala nr 30 49m2 18 dzieci 

c) rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć 

w wersji papierowej lub w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie wykonane smart fonem), 

DEKLARACJĘ opieki nad dzieckiem na dany tydzień (załącznik nr 2), wysyłając na adres 

pp3@brzeg.pl .Szczegółowe regulacje dotyczące terminów na złożenie oraz zmianę 

DEKLARACJI zostały wskazane w § 4 niniejszej procedury w punktach 4, 5, 6. 
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