
Szanowni Rodzice! 

 

Przygotowujemy się do rozpoczęcia pracy dydaktyczno-wychowawczej od 1 września 2020 r. 

w formie stacjonarnej, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN. Przedszkole 

będzie funkcjonowało w warunkach reżimu sanitarnego i będą nas wszystkich obowiązywały 

szczególne zasady i rozwiązania. 

 

Aktualna sytuacja epidemiczna nie pozwala na zorganizowanie spotkań dzieci z 

wychowawcami, dlatego też zdecydowaliśmy się przekazać Państwu najważniejsze informacje 

poprzez stronę internetową naszej szkoły. Prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej. 

1. Dzień 1 września jest normalnym dniem pobytu w przedszkolu, nie ma uroczystości 

rozpoczęcia roku szkolnego. Dzieci należy przyprowadzić zgodnie z deklaracją i tak 

samo odebrać. 

2. Nasze Przedszkole jest czynne od godz. 7.00 do godz. 16.00. 

3. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z zadeklarowanymi godzinami 

(ewentualną zmianę deklarowanych godzin należy zgłosić w sekretariacie szkoły 

wypełniając wniosek). 

4. Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez organ prowadzący to 

godziny 8.00 - 13.00. 

5. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach rodzic musi odebrać dziecko wcześniej lub później 

przyprowadzić, prosimy o zgłoszenie tego faktu u nauczyciela danej grupy. 

6. Już teraz prosimy o zarezerwowanie większej ilości czasu w związku z wydłużonym 

czasem przyprowadzania i odbioru dziecka. 

7. Przypominamy, że dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez 

żadnych oznak choroby (w tym zaczerwienione oczy, katar, kaszel, gorączka, bóle 

brzucha, głowy i gardła, biegunka). W dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny. 

Dzieci przyprowadzone do przedszkola z niepokojącymi objawami narażone są na 

dodatkowy stres poprzez izolację od pozostałych dzieci. 

8. Wrzesień jest miesiącem adaptacji dzieci do nowych warunków szczególnie tych 

najmłodszych i przyprowadzanych po raz pierwszy. Takie dziecko wchodzi z jednym z 

rodziców lub opiekunem do szatni, przebiera się  a następnie pod opieką nauczyciela 

lub Pani z obsługi udaje się do swojej sali.  

9. W dalszym ciągu utrzymujemy zasadę nie przynoszenia do przedszkola żadnych 

zabawek i przedmiotów. 

10. Opłaty za przedszkole będą pobierane tylko w wyznaczonych godzinach (informacja na 

drzwiach) z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego ( maseczki, odstęp 2 metry, 

dezynfekcja rąk), sugerowana płatność kartą. 

 

Bardzo proszę zapoznać się z procedurami organizacji opieki w naszym przedszkolu, które 

można pobrać poniżej. 

 

Dyrektor ZSG w Stanisławicach 

Piotr Wojas 



 

 

 

Organizacja opieki w Przedszkolu Gminnym w Stanisławicach 

1. Z sali, w której przebywa grupa usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć 

wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) zostają one 

dokładnie umyte, wyczyszczone lub zdezynfekowane. 

2. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów 

lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi 

potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich 

przypadkach opiekunowie zapewniają, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek 

innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne 

czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki. 

3. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

5. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / 

opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa 

osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć 

dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w 

placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu 

społecznego co najmniej 2 m. 

6. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

7. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 

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

nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. 



9. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone zostaje do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

10. Każdy rodzic/opiekun prawny dziecka jest zobowiązany do podania numeru telefonu 

szybkiego kontaktu zapewniającego skuteczną komunikację. 

 

 

 

 

 


