
INFORMACJE ORGANIZACYJE 

Spotkanie z wychowawcami odbędzie się 1.09.2020 r. o godzinie 9.00 na boisku szkolnym, w 

razie niepogody na sali gimnastycznej. 

 

1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. 

2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8.30 – 13.30. Dzieci 

przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin przyprowadzamy i odbieramy zgodnie ze 

złożoną deklaracją. 

3. Dziecko przyprowadza i odbiera rodzic lub upoważniona przez rodziców osoba dorosła. W 

sytuacjach nagłych dopuszcza się telefoniczne upoważnienie osoby zastępującej, zgłoszone 

nauczycielce lub dyrektorowi.  

4. W związku z obowiązującymi zasadami dotyczącymi COVID 19 , dzieci doprowadzane są 

do sali przedszkolnej:  

 przez rodzica (obowiązuje maseczka i rękawiczki/dezynfekcja rąk), w szatni 

jednocześnie mogą przebywać dwie osoby dorosłe; 

 przez pomoc nauczyciela . 

5. Dzieci  do  przedszkola  muszą  być  przyprowadzane  wyłącznie   przez osoby zdrowe ( nie 

mające żadnych objawów jakiejkolwiek choroby). 

6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci z przedszkola muszą 

zachowywać dystans w odniesieniu  do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący minimum 2 metry. 

7. Na terenie przedszkola – zarówno w budynku jak i na zewnątrz, nie wolno gromadzić się. Po 

przyprowadzeniu lub odbiorze dziecka natychmiast opuścić w/w teren. 

8. Drzwi przedszkola/szkoły ze względów bezpieczeństwa mogą być zamknięte, prosimy 

wtedy dzwonić (dzwonek przy drzwiach wejściowych). 

9. W sprawach informacji o dziecku nie cierpiących zwłoki prosimy umawiać się z 

nauczycielką telefonicznie.  

10. W przedszkolu obowiązuje dziennik elektroniczny, wszystkie informacje dotyczące dziecka 

i bieżących spraw przedszkolnych będą przekazywane za jego pośrednictwem. 

11. Wyżywienie:  

 dzieci przynoszą śniadanie z domu,  

 jest możliwość zakupu obiadu w cenie 6zł/dzień (deklaracja). 

12. Zgodnie z nowa podstawą programową wychowania przedszkolnego wszystkie dzieci 

każdego dnia uczestniczą w zajęciach na powietrzu (wyjątek stanowi bardzo wietrzna , mroźna 

pogoda, obfite opady deszczu, gołoledź) Obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku 



odpowiedniego ubioru. Nie ma możliwości pozostawienia dzieci w innej grupie na czas wyjścia 

na dwór. 

13. Do przedszkola nie przynosimy: 

 słodyczy,  

 zabawek, 

 biżuterii wiszącej, 

 napojów (w przedszkolu podajemy dzieciom wodę w ramach realizacji projektu: 

„Mamo, tato wolę wodę”). 

14. Sale przedszkolne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę lub częściej w miarę potrzeb. 

15. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe , bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

16. Nauczyciel   uzyskuje   od   rodziców    zgodę na   pomiar   temperatury   ciała    dziecka z 

wykorzystaniem termometru   bezdotykowego. 

17. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów choroby, dziecko zostaje odizolowane 

w wyznaczonym pomieszczeniu. Rodzice/opiekunowie zostają niezwłocznie powiadomieni w 

celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

18. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

należy niezwłocznie powiadomić o tym nauczyciela i pozostawić dziecko w domu. 

      

 

  Zobowiązuje się rodziców do przeprowadzenia z dziećmi rozmowy na temat zasad 

panujących w przedszkolu w związku z zagrożeniem zarażenia COVID 19. 

 

Rodzicu! 

 

Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na:  niepodawanie 

ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy 

kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się 

przez obserwację.   

Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów 

czy zabawek.   

Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu. 

 

 

Numer telefonu do przedszkola 65 5 366 161 

 



Wyprawka 

 

GRUPA RYBKI – WYCHOWAWCA KATARZYNA PLUSKOTA 

 Kapcie, 

 Komplet ubrań na zmianę w siatce lub w worku, 

 Chusteczki higieniczne w pudełku, 

 Chusteczki nawilżane, 

  Przybory plastyczne zostaną zakupione przez nauczyciela dla każdego dziecka ( koszt 

40zł). 

 

GRUPA PSZCZÓŁKI – WYCHOWAWCA EWELINA MUSIELAK 

 Kapcie, 

 Komplet ubrań na zmianę w siatce lub w worku, 

 Przybory plastyczne w miarę możliwości zostaną wykorzystane z zeszłorocznej 

wyprawki i uzupełnione z pozostałych pieniędzy klasowych. 

 

GRUPA SÓWKI  - WYCHOWAWCA ELŻBIETA WALCZEWSKA 

 Kapcie, 

 Komplet ubrań na zmianę w siatce lub w worku, 

 Komplet gimnastyczny (koszulka, spodenki), 

 Przybory plastyczne zostaną zakupione przez nauczyciela dla każdego dziecka. 

 

 

 

PROSZĘ O PODPISANIE WSZYSTKICH RZECZY ORAZ SYSTEMATYCZNE 

UZUPEŁNIANIE ZAPASOWYCH UBRAŃ 

UBRANIE DZIECI POWINNO BYĆ WYGODNE  

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA W TYM ROKU SZKOLNYM: 

 DZIECI NIE BĘDĄ MYŁY ZĘBÓW  



 UŻYWANE BĘDĄ RĘCZNIKI PAPIEROWE 

 

 

 


