
 Polanów, 31 sierpnia 2020r. 

DRODZY RODZICE! 

Nowy rok szkolny 2020/2021 już jutro. Jest on nadal nietypowy i inny od poprzednich. 

Pracujemy od 25 maja 2020r. z zastosowaniem procedur bezpieczeństwa w związku                                          

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Cieszymy się, że od pierwszego 

września możemy przyjąć w swoje progi wszystkie dzieci. 

W trosce o zdrowie Państwa, dzieci oraz własne wdrażamy IV aktualizację wytycznych 

przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. Pracujemy 

w warunkach o obostrzonych wymogach sanitarnych stosując się do wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, które 

określają warunki pobytu dziecka w placówkach oświatowych. 

PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA. ODBIÓR DZIECI. 

 podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola obowiązywać będą dwa wejścia: jedno 

główne, i drugie boczne – wejście z boku budynku, od jadalni; 

 dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe; 

 jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych -

nie wolno przyprowadzić dziecka do placówki; 

 zaleca się, aby dziecko było przyprowadzane/odbierane przez jedną, tę samą osobę; 

 rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci 

i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m; 

 rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola /tymczasowa 

szatnia/, z zachowaniem zasady: 1 rodzic z dzieckiem; 

 należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk); 

 wyznaczony pracownik przedszkola odbiera od Państwa dziecko i po dokonaniu pomiaru 

temperatury ciała odprowadza je do szatni w celu przebrania się, następnie dziecko myje 

rączki i jest przekazywane kolejnemu pracownikowi, który odprowadza dziecko do grupy; 

 prosimy o dostosowanie się do ram czasowych, w których dana grupa pracuje. Nie będą 

przyjęte do przedszkola dzieci, których oddział nie rozpoczął jeszcze pracy. Rano dziecko 

musi być doprowadzone do placówki najpóźniej do godziny 8:00; 

 Poniżej podajemy ramy czasowe pracy poszczególnych grup wychowawczych: 

ZAJĄCZKI (3- LATKI)                      06:15- 16:00 

MUCHOMORKI (3,4- LATKI)        07:00- 15:30 

MOTYLKI (4- LATKI)                       07:00- 15:30 

JEŻYKI (4,5- LATKI)                         07:30- 13:00 

PSZCZÓŁKI (5- LATKI)                    07:00- 16:00 

BIEDRONKI (5,6- LATKI)               07:30- 13:00 

SARENKI (6- LATKI)                        06:30- 16:00 

 podczas odbierania dzieci z placówki obowiązuje wejście główne do budynku.  

DZIECI DOWOŻONE AUTOBUSAMI SZKOLNYMI 

 do przedszkola autobusami szkolnymi dowożone będą tylko dzieci 6-letnie, objęte 

obowiązkowym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym;  



 

 w autobusie dzieci obowiązują maseczki zakrywające usta i nos; 

 w miesiącu wrześniu 2020r. dzieci 3-5 letnie, których rodzice deklarowali chęć korzystania 

z dowozów szkolnych – rodzice dowożą dzieci samodzielnie. Decyzja dyrektora,                                          

w porozumieniu z radą pedagogiczną. O zmianie decyzji w w/w sprawie od miesiąca 

października będziecie Państwo informowani indywidualnie; 

 dzieci dowożone autobusami szkolnymi wchodzą do przedszkola wg harmonogramu 

przywozów i odwozów.  

POBYT W PRZEDSZKOLU 

 do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną; 

 dzieci z danej grupy przebywają w wyznaczonej i stałej sali (grupy nie mogą się mieszać                                

i łączyć między sobą); 

 do poszczególnych grup wiekowych przydzieleni są ci sami opiekunowie; 

 z sal grupowych usunięte są przedmioty i zabawki, których nie można skutecznie uprać lub 

dezynfekować; 

 dzieci nie przynoszą ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek; 

 sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę; 

 prosimy, aby w pierwszym tygodniu nie dostarczać wyprawki dziecka. O terminach 

przynoszenia wyprawek wychowawcy poinformują bezpośrednio na swoich profilach 

grupowych; 

 dla każdego dziecka – w pierwszym dniu - muszą być dostarczone 3 odpowiednie 

oświadczenia – Załącznik nr 1,2,3 i 14 (dostępne na stronie internetowej przedszkola).                        

W kolejnych dniach, codziennie – proszę dostarczać Załącznik nr 1 - zabezpieczony                                      

w koszulkę foliową lub woreczek; 

Jak sami Państwo widzicie spełnienie wymogów zajmuje dużo czasu, apeluję zatem 

o wyrozumiałość, cierpliwość i zachowanie spokoju.  

Szczególnie w pierwszych dniach września proszę mieć na uwadze dzieci i ich rodziców, którzy 

przekraczają progi przedszkola po raz pierwszy.  

Jeżeli zachodzi potrzeba kontaktu osobistego z dyrektorem lub wychowawcą należy wcześniej 

na spotkanie umówić się telefonicznie. 

Życzę Państwu i dzieciom na nadchodzący nowy rok szkolny 2020/2021 dużo zdrowia                                          

i spokoju. 

                                                                                                                                            

 Z poważaniem 

Dyrektor                                                                                                                                                                   

Przedszkola                                                                                                                                                        

Gminnego w Polanowie  

- Elżbieta Sekuła 

 


