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Sżanowni Rodzice,

Na podstawie

. RozporzQdzenia MEN z dnia 72 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem izwalczaniem COV/D-79 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389)

. Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie

czasowego ograniczenia funkqonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwa/czaniem COVID-79 (Dz.U. z 202a poz. 493 z
późn. zmianaml) oraz

. RozporzQdzenia MEN|S z dnia 3 7 grudnia 2002 r. w sprawie bezpteczeństwa i higieny w

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U, z 2020 r. poz. 7 766 ze zm.),

informuję

1. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, po uzyskaniu zgody organu

prowadzącego w dniu 02.1 1.2020 r, oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego

lnspektora Sanitarnego w dniu 0ż.11.2020 r zawieszam częściowo zaięcia w

przedsZkolu,

W związku zzawieszeniem wszystkich zajęć w danych grupach, ogranicza się w części

funkcjonowanie przedszkola. Na chwilę obecną ograniczenia dotyczą 9rup : zielonej,

pomarańczowej białej, niebieskiej, ( i tylko tych dzieci których rodzice zostali

powiadomieni przez przedszkole o pozostaniu w domu Pozostałe dzieci mają

zapewnioną opiekę w innych oddziałach jeśliwyrazają taką chęć). Oddziały, w których

zajęcia zostały zawieszone będą realizować podstawę programową wychowania

przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W przedszkolu przyjęto następujące rozwiązania dotyczące sposobu realizacji zadan

przedszkola, w tym realizacji przez nauczycieli podstawy programowej wychowania

przedszkolnego. Ustalenia obowiązują od dnia 02.1 1,2020 do odwołania.

2.

3.

Usta lenia organizacyj ne:



1. Dyrektor pracuje stacjonarnie iodpowiednio do potrzeb wykonuje zadania na terenie

przedszkola. Jest w stałym kontakcie z nadzorem pedagogicznym i organem

prowadzącym przedszkole, a takze Pracownikami i Rodzicami. Pozostaje do dyspozycji

w kontakcie telefonicznym orazza pomocą poczĘ elektronicznej godzinach 8.00-16,00.

2. Pracownicy administracji pracują stacjonarnie i wykonują niezbędne zadania na terenie

przedszkola odpowiednio do potrzeb. lntendent wykonuje pracę zdalnie.

3, Pracownicy obsługi są do dyspozycji dyrektora iwykonują zlecone zadania w9 potrzeb.

4. Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie, wykonują inne statutowe zadania

i pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem innymi nauczycielami oraz specjalistami.

5. Specjaliści, terapeuci, nauczyciel - katecheta pracują stacjonarnie, pozostają w stałym

kontakcie z dyrektorem i nauczycielami. W przypadku dzieci pozostających w domu

pracują zdalnie.

6. Przyjęto następujące ustalenia dotyczące zdalnej realizacji podstawy programowej

wych owa n i a p rzed szko l neg o przez nauczyc ie l i :

1) Nauczyciele planują zabawy, zadania i różne sytuacje edukacyjne dla dzieci w ramach

tematów kompleksowych na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

2) Co najmniej raz w Ęgodniu będą przesyłac Państwu zestaw zadan, zabaw i innych

aktywności do zrealizowania na kazdy dzień - kilka aktywności dziennie z kazdego

obszaru podstawy programowej (fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy). Do

zestawu załączone będą działania dotyczącejęzyka angielskiego oraz religii (dla dzieci

, których rodzice złożyli stosowne oświadczenie).

3) Minimum połowa tychzadan powinna być realizowana w naturalnych sytuacjach zycia

rodzinnego

Do zadan będązałączone niezbędne opisy i materiały.

Nauczyciele mogą zaproponować proste sposoby dokumentowania wykonanych

zadan np. teczka z pracami plastycznymi, karta do oznaczania wykonanych

tygodniowo zadan, To ustalenie dotyczy w szczególności dzieci sześcioletnie

(obowiązek przedszkolny).

6) Specjaliści iterapeuci przygotowują isą zobowiązanido przekazywania opisów zadan,

zabaw i cwiczeń bezpośrednio zainteresowanym rodzicom.

4)

5)



7) Dodatkowo na stronie internetowej przedszkola mozna odnaleźć propozycje innych

zabaw i aktywności przeznaczonych dla dzieci oraz działania w zakresie pomocy

psycholog iczno- peda gog icznej.

Przygotowując takie rozwiązania w zakresie zdalnej realizacji podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

wzięliśmy pod uwagę to, iz Rodzice łączą teraz różne obowiązki zawodowe i rodzinne, a w

domu może być więcej dziec| w tym uczniowie wyższych etapów edukacyjnych.

lnformuję, iz specjaliści przedszkola i nauczyciele udzielają pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych.

Przypominam, iz na mocy podstawie Arł.37 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r, Prawo

Oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910 z poźn. zmianami) rodzice sześciolatków i dzieci

odroczonych, mogą wystąpić do dyrektora o wydanie zgody na realizację rocznego

przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem. Do wniosku skierowanego do

dyrektora przedszkola dołącza się oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku

warunków umozliwiających realizację podstawy programowej wychowania

przedszkolnego.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji działan i innych spraw dotyczących

funkcjonowania przedszkola, proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem. W sprawach

dotyczących dzieci proszę kontaktowac się z nauczycielami lub specjalistami.

Przesyłam Państwu i dzieciom serdeczne pozdrowienia

Z powazaniem


