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Drodzy Rodzice !
Już niedługo rozpoczynamy nowy rok szkolny . Wszystkie dzieci zapisane do przedszkola mają
prawo do uczęszczania do placówki od 1 września 2020 r. Przed nami niewątpliwie bardzo
trudny rok. Musimy odnaleźć się w tej odmiennej rzeczywistości, dostosować warunki i
dostosować organizację do wymagań różnych organów . Dołożymy wszelkich starań , aby
niedogodności spowodowane COVID-19 były jak najmniej dotkliwe dla dzieci oraz Państwa.
Zostały zaktualizowane Procedury Funkcjonowania Przedszkola w stanie zagrożenia
epidemicznego i wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi , podpisania
oświadczenia rodziców i dostarczenia oświadczenia do przedszkola najpóźniej w
pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu - papierowo lub drogą elektroniczną . Nie
wszystko w chwili obecnej jesteśmy wstanie przewidzieć i szczegółowo ustalić . O
wprowadzanych modyfikacjach będziemy Państwa informować na bieżąco, dlatego bardzo
proszę o systematyczne śledzenie naszej strony.
Dzieci do przedszkola przyprowadzamy wg. zadeklarowanych godzin pobytu. Planujemy
wpuszczać do szatni 1 rodzica z dzieckiem/dziećmi maksymalnie 3 osoby dorosłe z dziećmi w
jednym czasie przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności - dezynfekcja rąk przez rodzica
przy drzwiach wejściowych, odstęp od innego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, osłona przez
rodzica ust i nosa. Przekazanie dziecka osobie dyżurującej w pierwszym hollu. Odbiór dzieci
analogicznie. Dzieci wywoływane przez domofon lub osobę pełniącą dyżur.
W tym roku zebrania dla rodziców będą odbywały się osobno dla każdej grupy w następujących
terminach:
Gr. I "Biedronki" 3 - latki - 01.09.2020 godz. 16.15
Gr. II "Żabki" 4-5 - latki - 09.09.2020 godz. 16.15
Gr. III "Krasnale" 5 - latki - 07.09.2020 godz. 16.00
Gr. IV "Smerfy"
6- latki - 10.09.2020 godz. 16.15
Gr. V "Skrzaty" 5-6 - latki - 08.09.2020 godz. 16.00
Bardzo prosimy o zabezpieczenie opieki dzieciom na czas zebrania .
Wszystkim życzymy owocnej współpracy , pełnej uśmiechu, przygody i zabawy .
Niecierpliwie na was czekamy !!!!

