
Szanowni Rodzice! 

Nasze przedszkole wznawia działalność od dnia 11 maja 2020 roku                                                                         
w budynku przedszkola przy ul. Harcerskiej 2. 

Przedszkole będzie czynne od godziny 6.00 do 16.30. 

W każdej grupie będzie prowadzona działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza. Dzieci będą 
przebywały w wyznaczonych i stałych salach wg wyznaczonego harmonogramu. 

Ze względu na sytuację epidemiczną zostaje ograniczona liczebność grup przedszkolnych do 12 dzieci. W 
placówce, będą obowiązywały zasady sanitarne zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 Rodzicu 

▪ W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości 

pogodzenia pracy z opieką w domu. 

▪ Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

▪ Każdy rodzic/opiekun prawny powinien być zaopatrzony w osobiste środki ochrony tj. rękawiczki + 

maseczka.  

▪ Przed wejściem do przedszkola zdezynfekuj dłonie udostępnionym środkiem.  

▪ Każdego dnia, przed wejściem do przedszkola (rodzic i dziecko) i w trakcie pobytu w przedszkolu 

(dziecko) będzie dokonywany pomiar temperatury ciała, w związku z tym proszę udzielić stosownej 

zgody (załącznik nr 1 – Oświadczenie - dostępne od 07.05.2020) i dostarczyć ją lub pobrać w pierwszym 

dniu przyjścia dziecka do przedszkola.  

▪ W korytarzu przedszkolnym (w trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka) może przebywać 

jednocześnie 2 rodziców i dwoje dzieci (1 rodzic z dzieckiem na 15 m2), kolejne osoby muszą poczekać 

przed wejściem do budynku. 

▪ Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, udostępnij pracownikowi 

istotne informacje o stanie jego zdrowia, a następnie przekaż dziecko pracownikowi, który 

odprowadzone do łazienki, szatni i przekaże nauczycielowi do sali. 

▪ Aby umożliwić sprawne przekazywanie dzieci ogranicz czas przebywania z dzieckiem w korytarzu. 

▪ Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do 

i z placówki. 

▪ Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś  

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać                    w domu oraz stosować 

się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

▪ Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 

▪ Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.  

Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 

podawać ręki na powitanie.  

▪ Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  

czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację 

dobrego przykładu. 

▪ W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicem/opiekunem prawnym uaktualnij numer telefonu 

(przekazując mailem nauczycielowi grupy). 

▪ Przyprowadzając dziecko do przedszkola, masz świadomość zagrożenia jakie niesie za sobą 

koronawirus i bierzesz pełną odpowiedzialność za dobrowolne pozostawienie dziecka w placówce.  


