DRODZY RODZICE!
Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną w trosce o bezpieczeństwo nas
wszystkich, jesteśmy zmuszeni zmienić zasady przyprowadzania i odbioru
dzieci z przedszkola tak, aby skrócić do niezbędnego minimum czas
przebywania osób trzecich w naszej placówce. Mamy nadzieję, że razem szybko
przyzwyczaimy się do nowego porządku i spokojnie, a co najważniejsze
bezpiecznie rozpoczniemy nowy rok szkolny.
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia na spotkaniach
informacyjnych.
Gabriela Froehlich
Dyrektor
1. PRZYPROWADZANIE DZIECI
Wszyscy rodzice wchodzą rano głównym wejściem, dezynfekują ręce, odbijają
dyskietkę, pomagają dzieciom rozebrać się w szatni i zaprowadzają dziecko do
odpowiedniej sali wg harmonogramu schodzenia się (BĘDZIE WISIAŁ NA
DRZWIACH PROWADZĄCYCH Z HOLU NA KORYTARZ), następnie
wychodzą innymi drzwiami wg następującego porządku:
Rodzice przyprowadzający dzieci do sal nr 1, 2, 3 i 4 wychodzą
wyjściem z przodu przedszkola przez korytarz (naprzeciwko sali nr 1);
2) Rodzice przyprowadzający dzieci do sal nr 5, 6, 7 i 8 wychodzą
wyjściem na plac zabaw obok WC zewnętrznego przez szeroki taras (tj.
wyjście za salą nr 6), idą dookoła przedszkola po tarasie i wychodzą
furtką w bramie ogrodowej;
3) Rodzice przyprowadzający dzieci do sal nr 9 i 10 wychodzą wyjściem na
końcu korytarza przedszkola (za salą nr 10) również idą dookoła
przedszkola wychodząc przez bramę ogrodową.
1)

Nikt nie wraca z powrotem do głównego wejścia. Oczywiście wyjątek
stanowią rodzice przyprowadzający bądź też odbierający dzieci
z różnych sal oddalonych od siebie, którzy sami decydują z którego
wyjścia i wejścia korzystają.
W holu (szatni) przedszkola należy pamiętać o zachowaniu odstępu od drugiego
rodzica i dziecka, a także personelu przedszkola wynoszącego co najmniej 1,5
m. Zatem nie wchodzimy do szatni wszyscy na raz, czasem trzeba będzie
poczekać. Ze względu na dużą liczbę naszych wychowanków, na wejściu do
przedszkola nie będzie dzieciom mierzona temperatura .

2. ODBIÓR DZIECI
Rodzice wchodzą tak jak wychodzili:
1) Odbierając dzieci z sal 1, 2, 3 i 4 wchodzą wejściem bocznym z
przodu przedszkola naprzeciwko sali nr 1, dezynfekują ręce,
odbierają dziecko z sali, udają się do szatni i wychodzą głównym
wejściem odbijając dyskietkę;
2) Odbierając dzieci z sal 5, 6, 7 i 8 wchodzą na taras przez bramę do
ogrodu i od strony placu zabaw (obok WC zewnętrznego) wchodzą
do budynku przedszkola, dezynfekują ręce, odbierają dziecko z sali,
udają się do szatni i wychodzą głównym wejściem odbijając dyskietkę;
3) Odbierając dzieci z sal 9 i 10 wchodzą przez bramę do ogrodu i idą
po tarasie wchodząc do przedszkola od strony placu zabaw
wejściem na końcu budynku przedszkola (naprzeciwko sali nr 10),
dezynfekują ręce, odbierają dziecko z sali, udają się do szatni i
wychodzą głównym wejściem odbijając dyskietkę.
Należy pamiętać o dezynfekcji rąk zaraz po wejściu na teren budynku
przedszkolnego oraz zasłanianiu twarzy i nosa.
Wszelkie dokumenty (wnioski, deklaracje upoważnienia itp.) w razie
konieczności będą do pobrania w wiatrołapie przedszkola na stoliku.
W holu przedszkola zostaną też umieszczone skrzynki na dokumenty dla
poszczególnych sal (każda z odpowiednim numerem sali). Tam należy składać
wszelkie dokumenty dla wychowawcy.
Dokumenty do sekretariatu prosimy wkładać do skrzynki pocztowej
znajdującej się w wiatrołapie przedszkola.
Jednego rodzica dzieci 3-letnich oraz rodzica dzieci po raz pierwszy
uczęszczających do przedszkola zapraszamy na spotkania informacyjne, które
odbędą się 31 sierpnia w godzinach dopołudniowych:
godz. 9:00 – rodzice grupy „Kangurki” (wych. Joanna
Schuchmielska),
godz. 9:30 - rodzice grupy „Gwiazdki” (wych. Aleksandra
Wengerska),
godz. 10:00 - rodzice grupy „Pszczółki” (wych. Paulina Kieras),
godz. 10:30 - rodzice grupy „Przygodziaki”
(wych. Sylwia
Marciniak),
godz. 10:30 – nowi rodzice grupy „Biedronki” (wych. Joanna
Urbanek) oraz pozostali rodzice dzieci po raz pierwszy zaczynających
edukację przedszkolna z innych grup

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, a także ogrom informacji do
przekazania przez nauczycieli, bardzo prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci.

