
Dyrektor Przedszkola Samorządowego im Pluszowego Misia w Nowinach po uzgodnieniu               

z Organem Prowadzącym, po uprzednim przygotowaniu pod względem reżimu sanitarnego 

placówki, przeprowadzeniu rozeznania potrzeb wśród rodziców dzieci uczęszczających, 

informuje, że w dniu 25 maja  2020 dzieci będą mogły wrócić do przedszkola                               

z zachowaniem wszelkich procedur podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego                                     

i Ministra Zdrowia. 

Przedszkole  będzie czynne w godz. 6.30 – 16.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego,              

do odwołania. 
Warunkiem objęcia dziecka opieką przedszkolną jest wstępna  rozmowa telefoniczna                         

z dyrekcją przedszkola na 3 dni przed pierwszym przyjściem dziecka do przedszkola. 

Rozmowa ma na celu sprawdzenie możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeżeli 

dyrektor potwierdzi przyjęcie dziecka rodzic składa drogą mailową  

(przedszkolenowiny@interia.pl) formularz zgłoszenia.(załącznik nr1) Do zgłodzenia   dołącza  

oświadczenie rodzica. (załącznik nr 2). Bez wcześniejszego uzgodnienia i braku                             

w/w dokumentów dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola. Rodziców, którzy już złożyli 

deklaracje powrotu do przedszkola proszę o pobranie oświadczeni  i doręczenie go                           

w pierwszym dniu pobytu dziecka. Brak oświadczenia jest równoznaczny  z tym, że dziecko 

nie może  zostać przyjęte. 

Z powodu wzmożonego reżimu sanitarnego  przedszkole obecnie organizuje 4 grupy 

liczące po 10 dzieci. Dzieci 6-letnie tworzą 1 grupę 10 osobową  w swojej siedzibie tj. 

Zespole  Szkół  Ponadpodstawowych   w Nowinach.  Aby spełnić wszystkie warunki 

zgodnie  z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, nie wszystkie dzieci będą mogły 

uczęszczać w obecnym czasie do przedszkola. 

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb 

mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących 

zadania z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Przydatna informacja dla rodziców: 
Zgodnie z komunikatami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dodatkowy 

zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 14 czerwca 2020 również tym rodzicom, którzy 

mimo otwarcia przedszkola  nie zdecydują się na posłanie do niego dziecka z powodu stanu 

epidemii. 

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa BHP na czas 

pandemii koronawirusa COVID –19 obowiązującymi w przedszkolu   i przygotowanie 

dzieci do zmian. 

 

Do placówki będą przyjmowane tylko dzieci nie wykazujące oznak infekcji. Codziennie tj 

przy wejściu i kilka razy w ciągu dnia będą miały mierzoną temperaturę. 

Prosimy o odpowiedzialne i przemyślane decyzje w związku z planowaniem powrotu 

Państwa pociech do przedszkola,  oraz o rygorystyczne przestrzeganie wdrożonych procedur. 

  

 


