ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2020/2021
Drodzy Rodzice!
Od 1 września 2020 r. przedszkole rozpoczyna pracę
z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Oto kilka najważniejszych zasad:
• Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez
objawów chorobowych.
• Dzieci należy przyprowadzać i odbierać z przedszkola zgodnie z
zadeklarowanym czasem pobytu.
•

Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione wchodząc na teren
przedszkola mają obowiązek zdezynfekować dłonie płynem
znajdującym się przy wejściu oraz osłonić usta i nos.

•

Rodzice/prawni opiekunowie/inne osoby upoważnione mogą
wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnie, hol) z
zachowaniem zasad:

1 rodzic z dzieckiem/dziećmi,
odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m.
•

Pozostali rodzice wraz z dziećmi oczekują na wejście przed
budynkiem przedszkola zachowując odpowiedni dystans.

• Rodzic zobowiązany jest do ograniczenia czasu pobytu w szatni
przedszkola do niezbędnego minimum.
• Rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat
dziecka dla wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie
lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej,
tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni.
•

Dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek i innych
niepotrzebnych przedmiotów

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

SZANOWNI PAŃSTWO!
Uprzejmie informuję, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce
na dzień dzisiejszy nadal obowiązują wytyczne Głównego Inspektoratu
Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, tzn., że przedszkole
nadal pracuje w warunkach reżimu sanitarnego.
Wszyscy Rodzice powinni dokładnie zapoznać się z wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku – IV
aktualizacja dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia,
Ministerstwa Edukacji Narodowej, GIS. Stosowanie tych procedur
wymaga dużego wysiłku ze strony pracowników przedszkola, ale też
zrozumienia ze strony Rodziców.
Z uwagi na konieczność wykonywania dodatkowych czynności
związanych z dezynfekcją wszystkich pomieszczeń i przedmiotów oraz
ograniczeniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom,
organizacja pracy przedszkola może ulec zmianie.
Wszystkich rodziców, proszę o wypełnienie i dostarczenie osobiście do
przedszkola do dnia 01.09.2020 roku, w godzinach 7.00 – 15.00
pobranej z naszej strony internetowej – „Deklaracji o zamiarze
korzystania z opieki przedszkola w warunkach reżimu sanitarnego od
dnia 1 września 2020 roku.”
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